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مل!ئرمأأ!لاحئ!صوإفا

ألحقوقيمخفؤظة!يح

أ*روالمالكالمؤص

بكالسحليانرجمهىدصم!إالرلبهاوالنمدطغالطعف!ص!تمالخنما "...ص9!،،لهرا

بكافةحاصيأاقخدامهأوالمموعأوالمرئي
العربى.بالتراثئعنىعلميةثقافيةمؤصسة

الفكريةطكالمؤسهلحفووخطيإم!المادالا11والجامعيةالامماديميةوالدراساتوالإسلامي

والإنايةوواللغويةالثرعيةبالعلومالمتخصصة

،م2002أهـ-422سنةدمث!قفيتأست

يه!فنماأ!ةأ.م2006هـ-ا642شه!شهروأ

و؟14كل5421:فيلحبوا-مثقد-يارسو

34كاو6:ب.ص

الهنيالبذبال!وردبم00963112227001

البرةعثىالكلامبم00963112227011

العيمجدللحافظى00963933093783

بمايمبمبمبم78400963933093
ي00963933093785

،5!7،8"-،،33-؟27-؟،-!!ا+بم4!20،ا"،"،4ح2 يم".4*2!ا"ءررة4ع20+ءح
حلىءررة"ا!2*كا.آي20"ءح ،789"52733؟81،ط!طبيميها4!ل!،"ا،3!4.7ح3.+ءح

بم4،ل!،"اء2!كا.أح20+ءح
بم02ء4!"،"ا!2،4.لح+هح

!-+،أا:أ"،ء*!4!2،ا"،"*4ع20+ءح

!لأ!كا؟أ8ح:لهلألهلأرر.4*1،2"،"!4حم.ح5+

شقيقةشركات

(110096)925256؟قاكر-825265:تفها-41/4462:ب.ص-وتيير-نلنا-نيةللباادرالواراد

(00965)33232245جفاكر-32232245:تفها-اههـه:ب.ص-يتلكوا-يتيةلكوادرالنواردا

(60021)54770725ةفاكر-55467072:تفها-(نةيارأ)061:ب.ص-تونر-لونةادرلوااردا
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؟أ،أل!س!مبأل1!و،.،ألوخبغمج2،،ض!أ ،

!ؤ

أب!جمئرقي!ماأ

لقيئيمحاثيئصمجذآ

تأ!
قكمبآلذين!!يئآلحافثي

ق!ميلخينآل!ؤبئييمتقرر%ممئلإآبو*كلئشلإآ!لوكنآ

هص735بالقاقؤشتتةفئنورفئ،!66ءلهتتنةمجفىآتولود

!او9لئهرجقه

يىسةوتخمئق

"!خج!ه
بخاممز!!اامئ!ارمت!ق

لأؤلوآلمحذآ
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ا!!!ف!إ
ذتج

لتخق!!ذقة

أنفسناشروليمنبالئهونعود،ونستغفزهونستعينةنحقذهدئهالحمذإن

له.هادقيفلائضللوقن،لهفضلئفلااللةتهلإهقن،أعمالنابا!يسو

ورسوئه.عبذهمحمدآأنوأشهذ،اللةإلاإلةلاانوأشهذ

أجمعين.وأصحابهآلهوعلىمحقدنبيئاعلىاللةوصقى

وبح!،

وهيالشتر،خيزوسيرئهالبشر،خيزوالشلائمالضلاةعليهالفصطفىفإن

فدوةوهولاكيف،الإسلاميمقةوخقاخ،الأعلامالغلماءبهغنيماأهئممن

!اليظام؟بالأخلاقالتخفقفيوالأسئوة،الأنام

الآخرةمجفئم:المغازيمجفيمفيتعالىاللهرحمهالرهرئقاذوقد

.والذنيا)1(

النبوية،الشيرةأهميةإلىالزسالةفجرمنذالفحقديةالأقةتنئقتوقد

،المؤمنونبهيهتديالذيالئوزلتكون،الترئةإلىونقيهاتدوينهاضرورةوإلى

التيالأولىوالقدرسة،!طريقهعلىالشائرونمنهتئقلالذيوالقيين

.(2/951)"السامعوآدابالراويلأخلاق"الجامعفيالبغداديالخطيبرواه(1)
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الهننالعذبالموردبم

وشبابها.شميبهاوكذا،الأقة4أطفابهايتخزقي

ونسبهسيرتهشزدمنع!يرو؟بهيتعققمابكلوالعلماءالأئقةعييولقد

حتى،وشرارئهوأولاذهزوجايهوآخضؤا،وخفعهخفعهوؤضف،الشريف

يتعققمماذلكوغير،وشايههوحماليبغليهاسموكذا،ولؤقهخيوليأسماء

والشلام.الضلاةعليهبه

النبويالحديثجمعمعمترافقآفبكرآويدقدبالشيرةالاهتمائموهذا

منأؤل(!412)سنةتوفيالذيالرهركنشهابابنفكان،وتدوينهالشريف

موسىهوألفقنأؤذ:وقيلالشهيليئ)1(،نقلكما،الشريفةالشيرةفيألف

أصخمنلكتهامختصرب!،وهي،التابعينصغارفيومجذاده،الفرشيئغقبةابن

الشتر،أهلإمامإسحاقبنمحمدثم،(2)هن!مالكالإمامقالكماالمغازي

بعدهجاءلقنالمراجعأهئممن-هشاملابنوتهذيئها-سيرئهغذتوالذي

.الشأنهذاأئغةمن

فلا،الشنينقزوعلىالغصور،طؤالبالشيرةالاعتناءهذايتوقفثولم

وتحريرآ،وشرحآ،وشزدآتدوينآالشيرةفؤلفاثعصركلفييظهزيزال

واختصارآ.وتهذيبآ

وشفولها،بلإقيهاالبشرأنرادييهمتربينمنغيرهاعنتتميرالنبويةوالشيرة

الذيالشريفالحدي!ثبفضلوذلك،وتفاصيلهاالحياةلدقائتيواستيعابها

اكملسيرئهفكانت،والشمائلالشيزكتمثوكذا،نظيرالأقةغيرفيلهليس

.(1/325)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(151-6/141)للذهبيالنبلاء"أعلام"سير:انظر(2)
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بمالتحقيقمقدمة

كلفإنذلكومع،البشراكملوالسلامالصلاةعليةهوكانكماالشير،

لمزؤغيهوعلى،فضائلهبحرفينقطهسوىليس-شمولهعلى-كتبما

وعلى،جمالهتصويرعنقاصرجمايهوعلى،شمائلهبعفيىسوىيستوع!ث

أزقيوأهدى،عليهالثهفصقى،وخفقهخفقهكمالياشتمالعنعاجزكمايه

إليه.وأزكاهاتحية

النبويةالشيرةفيالكتببمئاتالإسلامىالتاريخامتلأفقدأسلفناوكما

دونبجانبغنيماومنها،الفختصراتومنها،الفطؤلاتمنها،الشريفة

الفطؤلابأنفكما،غيرهفيتوجذلافوائذكلوفي،لولةمنهاولكل،غيره

إليهويرجع،الذارسونمنهينهلالذيوالمرجغالأساشلتكونضرورية

منعدداكبرإلىالوصولفيدوزهاللفختصراتكانفكذلك،المؤئفون

بسيرتهوتعريعهم،والسلامالصلاةعليهالفصطفىشمائلوتعليمهم،التاس

والتحريز،والتحقيقالتنقيخالتزمتالتيالفختصراتتلكوخصوصآ،الشريفة

بالاستطراداتامتلأتوالتي،التطويلمنبعفالكتبفيوقغعقابعيدآ

وأحاديمث،منكرةقصصآخؤتوزتما،أحيانأوالفغوتة،جينآالشعرية

إلىذهمتعقنناهيلث،الشابقةللأقمتاريخيبغزضوصدرت،موضوعة

وقضصرالخلقتذصوعن،البشرقبلالأرضسكنعقنبالكلامذلكمنأبعذ

جاهليتهم.فيلهمجرىوماالعربعنثم،أقوامهموأخبار4الأنبيا

مختصربشكلالشيرةتقديمإلىالأجلأءالعلماءبعفقدفعماهذاولعلئ

الواحدعبدبنالغنيعبذفحفدأبوالحافطالإمائمالغقماءهؤلاءومن،شامل

المضية"الذزة:بعضهميسميهوالذي،ال!يرةفيمختضرهفألف،المقدسيئ
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بم
افننالعذبالمورد

التبوثة")1(.الشيرةفي

فهده:وبعذ:هذاتلخيجهفقذمةفي-اللهرحمه-المقدسىقاذوقد

عنهايستغنيلاكأخيرفحقدالفصطفىونبئناسمضناأحواليمنمختصرةجملة

وسمعها)2(.قرأهاوقن،بهاالثهنفعنا،الفسلمينمنأحد

رائعأشرحأالشيرةهذهبشرحالخقبىالذينث!طفالحافطالإمائمقاتموقد

.(3)كتابفيتلكبفوائدهمجموعآالمرةيلقاةأنقلئ،رائقآ

،والأقوالللزواياتوشفولآ،وفتعةفائدةالشيرة!ثتباكثرمنبخقفهو

فؤئفه:سقاةوقد،للمسائلوتحريرآ

11"ألاحبرحص،،!لا"،-،!،،ص!"أ!
\\ر.و\،ص!ضصء!

جؤ

ب!جمنمغقيليز!ا

لقيئ،نجدآ!يئ!حا

.(1/744)خليفةلحاجي"الظنون"كشف:انظر(1)

.(31:ع)السابقالمرجع(2)

تحقيقه،بصددنحنالذيالكتاهمبهذاسوى"المختصر"لهذاشرحعلىنقفولم(3)

منلهيذكرولمالشيرة"،فيالغقدسيئ"فختصر:"الظنون"كشفصاحبذكروقد

أيضآ.الشرحهذاسوىالشروح

.(2/1251)خليفةلحاجي"الظنون"كشف:انظر

لاهتمام،اسوىالحلبيئالةينفطبالشيخكتبمنيمطتغلمأتهإلىالإشارةوتجدز

ثانيئهوبتحقيقهغنيناالذيالكتافيهذايكونوبذلك،"الإلمامكتاببتلخيص

والفضل.المتةوحدهفلقه،تطبعالتيكتبه
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بمالتحقيقمقدمة

وقلجأ،قريبالعلملاللأبموردفهو،التجيبأعظماسمهمنله*فكان

ا!دار،منخلاقدطيئبغذفيوهو،مجيبالفصطفىأحوالعنللسائلين

شافيةوبحوب،ماتعةفوائذمنحواهبماقييئوهوالأفكار،شوائبعنوتنره

لكنهواضحيسيرسهلوأسلولمحب،جامعلكنهالاختصارمنقالبفي،كافية

فيمجموعةلكنها،زائدةالأسفارمنسواهعماالأقوالمنخشودفيه،مانع

الفجل.الاختصارمنونجا،الفملالتطويلجانبقد،واحدةبوتقة

منمنقولهللكتابخطثهشمخةعلىللوقوفتعالىاللهؤققناوقدهذا

الئحقيق.فيعليهاالاعتمادتئم،معتمدةفحزرةشمخه

تعريفثتلاةئئم،الحلبيئالذينقطبللإمامب!رجمةللكتابالتقديئموتئم

فيه.تعالىالثهرحمةالفؤلفمنهجودراسه،بالكتاب

النبويةوالأحاديث،الكريمةالقرآنيةللآياتبفهارشالكتابتذييلوتئم

.للموضوعاتفهرسئئم،الثريفة

والحمد،أجمعينوأصحابهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى؟هذا

الضالحاث.تيئمبنعمتهالذيلثه

خشزه

قرائخلأنما!ا
ولم

!1435محرم5

!!!
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!مي!حلميكايم
وولمج!و!ثوؤ"

تجتة(لئهشاي)1(

وولادئه:هئ!لواسفه+

المصرية،الديارمفيدالمجيد،المقرئالكبير،الحافظالإمامهو

الكريمعبدبنفييربنالئورعبدبنالكريمعبذفحفدوأبوعليئأبوالذينفطمث

المضرخئتمالمولد،الخلبيئالئورعبدبنالضمدعبدبنالخقعبدبنعلبئابن

الحنفى.،ووفاةإقامة

العبر"و"ديوان،(150:)ص"بالمحدثينالمختص"المعجم:فيترجمتهانظر(1)

الواديو"برنامج،(4/2015)للذهبيثلاثتها"الحفاظو"تذكرة،(4/101)

والنهاية،و"البداية،(13:ع)للحسيني"الحفاظتذكرةو"ذيل،(82:)صآشي"

و"غاية،(2/454)الحنفيللقرشيالمضية"و"الجواهر،(18/378)كثيرلابن

للمقريزي"الملوكدوللمعرفةو"السلوك،(204:)صالجزريلابن"النهاية

لابن"الزاهرةو"النجوم،(3/198)حجرلابن"الكامنةو"الدرر،(3/191)

و"طبقات،(2/197)قطلوبغالابن"التراجمو"تاج،(9/225)برديتغري

"المحاضرةو"حسن،(349:)ص"الحفاظطبقاتو"ذيل،(523:ع)"الحفاظ

و"الفوائد،(8/931)العمادلابن"الذهبو"شذرات،(1/358)للسيوطيثلاثتها

"و"الأعلام،(1/061)للبفدادي8العارفينو"هدية،(001:!)للكنوي"البهية

.(2/082)لكخالة"المؤلفينو"معجم،(4/53)للزليكيي
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بم
الهنىالعذبالمورد

(!664)مئةوستوستينأرجسنةالخفعةيوتمالأضئمرجبفيؤيذ

الشهباء.حلبفي(!663)وستينثلاثسنة:وقيل،الصحيحعلى

ء

للعلم:وطلئهنشأئه"

القنبجبئ،عمربنشقيمانبننضرالفتحأبيالإمامالشيخب!خأابنهو

وقرأ،العلمفطلمت،الصغرمنذخالهبهاعتنىوقد،(!719)سنةالمتوفى

الظاهرأبيالذينفخرالشينيوعلى،المذكورخايهعلىالشئعبقراءايهالفرآن

القراغيئبكرأبيبنخليليالذينضعيئالإماموعن،بسندهالقييجيئإسماعيل

الواسطيئ،الثههبهبنحسنوالشيني،بسندهالشخاوفيالإمايمعن،الحنبليئ

.بسندهالشاطبيئعنالضريرالكماليعن

بمصزفسمغ،ذلكسبيلفيالزخاذوشذ،بالزؤايهفائقةعنايةولة

الذينشصيرالمصزيةبالذيارالحنابلةفضاةقاضيمنفسمغ،والجخاليوالشايم

وغاري،الخزانيئاليرومن،المقدسيئالواحدعبدبنإبراهيمبنفحقدبكرأبي

الإسكندرانيئ،الفرابوابن،ضكيوبنمب،المرةخطيبوابن،الخلاوفي

ولعلئ،والتافيذالغاليئوكتمت،وغيرهم،البخاريابنوالفخر،العمادوابن

تعالى.الثهرحمة،حجرابنالحافطقالكماالألفيبلغونشيوخة

وشصيىطتززد،ابنأصحابمنتفلإجيبنعبدالنهأجازهقنحقهومن

عليئبنمحمدحامدوأبو،فدامةبنأحمذبنمحمدبنالزحمنعبدالذين

الإزبيى،غتيمةبنقاسمبنبكرأبيبنوالقاسم،القمابونيئمحمودابن

الطوسيئ.الفؤتدعن"مسلم"صحيحبوحدث
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بمالتحقيقمقدمة

وكتمت،المذهبحنفيئوكان،الحديثقنفيتعالىاللهرحمةبرع

الخاكميئ،بالجامعالفحذثينلطائفهوذزمن،وأحسنوأفاذ،وحذث،بخاله

وخزخ،الفعيدةالفضتفابوصتفت،الفحذثينلطائفهالمنصورتهبالفئهوأعاد

.(1)"و"الئفذانئات،"و"الفتباينات،""الئ!اعتاتطي!فنل

المعرفة،غنريز،الشضبن!خ،فتواضيآخئرآتعالىالثهرحمةوكان

فيوالمشاركة،بالرجالوالبصر،والذكاءالحفظمع،والتعليمللعلممآفلالي

ذلك.وغير،الفقه

.!هه

شيويخه:مشاهيز*

القييجياللههبهبنإسماعيلالطاهرأبوالمقرى4الإمام:القييحيئ-1

،(!506)سنةالفتوقى،فارسبنغياثالخودأيأصحابخاتمة،المصرخ

توفي،روايفلغفؤعليهالناشازدحم،زمانآوغفز،الشبغقرأف!يذ،غذذ

.(2)تعالىالثهرحمه،بالقرافةودين،سنةتسعينعن،(!681)سنة

المصرية،بالذيارالحنابلةةا!ضفقاضي:الققدسىالهينشمس-2

بنمحمذالعماد،ابن،عبدالثهوأبو،بكرأبوالذينن!صش،الشيوخشيخ

سنةدمشقفيؤيد،المقدسىشزوربنعليئبنالواحدعبدبنإبراهيتم

فلامجب،وابن،اليهئدفيمنوسمعطبرزذ،ابنعلىبهاوحضر،(!603)

.(19:ع):كتبهلوصفبيانناأثناءبهاالتعريفانظر(1)

.(169:)صالجزريلابن"النهاية"غاية:انظر(2)

http://www.al-maktabeh.com



الهنىالعذبالموردبم

الفتحأبيمنبهاوسمغبغداد،إلىورحل،تفقهوبه،الذينفوققوالشيني

شيخوصار،شئىغلومفيوتفتن،وغيرهم،والذاهرفي،الشلايمعبدابن

الصالحية،المدرسةفيودزس،التامنبهوانتفغ،وصلاحأمجفمآالمذهب

ودين،(!676)سنةالقاهرةفيئوفي،فذةالفضاةقضاءوؤييئوغيرها،

.(1)تعالىالثهرحمه،بالقرافه

بنمحمدبنعلىالحسنأبوالذنيا،فسيذ:الئخارفيبنالفخر-3

الضالحى،الققدسى،الشعدئ،الئخارفيبنالفخزالواحد،عبدبنأحمد

الحنبلى.

فيبالأجدادالأسباطوألحقالبلاد،منإليهالطقبةورحل،غفزهطاذ

العالية.بالزوايةتفزدوقدالإسناد،غفؤ

ابنأدخل!تإذاضذريينشرح:تيميةابنشيخناقال:الذهبيئقال

حديث.فيمج!يررالنبيئوبينبينيالئخارفي

.(2)تعالىالثهرحمه،(!690)سنةئوفيئ

ئوشفتبنالزحيمعبذالقضلأبوالحافطالإمائم:المزةخطيبابن-4

،المرةخطيببابنالمعرولهث،الذقشقىالقؤيملىسليمبنأحمدبنيحعىابن

عبداللهبنحنبليوعلى،و"الغيلانيات"،داود"أبي))شننطتززدابنعلىسمغ

."حنبلبنأحمدالإمام"مسندمنكثيرآالكبيرالرصافي

.(4/421)رجبلابن"الحنابلةطبقاتعلى"الذيل:انظر(1)

.(02/121)للصفدي"بالوفياتالوافي"و،(5/368)للذهبي"العبر":انظر(2)
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ثقة.ذلئآفاضلأكان:الذهبىقال

.(1)تعالىاللهرحمه،(!687)سنةئوفي

قكيبنثزينمثأحمذأثمالعابدةالفعغرةالشيخة:قكيبنهمثزينمث-5

"مسنذالزضافيعبدالثهبنحنبليعلىسمعت،الخزانيئكاملبنعلبئابن

داود"،أبيو"سنن،"الترمذي"جامغطتززذابنوعلى،أحمد"الإمام

الشئي،لابن"والليلةاليوم"عملالكرابيسبئالحسنأبيمنوسمعتوغيزها،

سنةشوالفيوتوفتت،سنةوتسعينأربعآوعاشت،الطلبةعليهاوازدحتم

.(2)تعالىاللةرحمها،دمشقبصالحيه(!688)

*!هه

تلامذيه:مشاهيزء

بنأحمذبنفحضذ،الإسلامفؤزخالكبيز،الحافط:الةهبى-1

وأحوالهم،الزجالفيزمانيعلامةكان،الذقشقىالئركمانىقايمازبنعثمان

تقذتممنعلىفيهفأربي،"الإسلام"تاريخجمغ،الذفنثاقمت،القفمحديذ

،"اليتر":منهاكثيرةمختصرابمنهواختصزخضوصأ،الفحدثينأخباليبتحرير

سمع،ذلكوغير،الفزاء"و"طبقات،"الخقاظو"تذكرة،النبلاء"أعلامو"سير

."الغطريف"جزءأؤل:عليهمسموعاتهمن،ومكةبمصرالمترتجممن

.(2/411)للفاسيالتقييد""ذيل:انظر(1)

العمادلابن"الذهبو"شذرات،(2/371)للفاسيالتقييد""ذيل:انظر(2)

(7/475).
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.(1)تعالىاللهرحمه،(!748)سنةتوفي

نصرأبوالذينتافي،الأصولى،الشافعىالفقيةالإمائم:الشبكى-2

دمشققدم،(!727)سنةولد،الشبكىالكافيعبدبنعليئبنالؤقابعبد

بالفقهالاشتغاللازم،وغيرهموالذهبيالمزيمنبهافسمع،(!739)سنة

القضاءرئاسةإليهوانتهت،المفيدةالتصانيفتوصتف،والعربيةوالأصول

"معجمفيهوذلكذكركما،المترتجئمالزوايةلهأجاز،بالشاموالمناصب

.(2)"شيوخه

الدينسراج،المصئفينغمدة،العلامةالعالمالإمائم:الفلقنابن-3

المعروف،المصري،الأصلالأندلسيأحمد،بنعليبنعمرحفصأبو

صغير،وهووالدهمات،ذلكفيبالتقدممعروفآنحويآأبوهكان،الملقنبابن

الحافطينعلىسمع،بهفغرف،الملقنالمغربيعيسىالشيخأمهزوجفرئ!ه

مئةثلاثنحوله)المترجم(،الحلبيوالقطب،الناسسيدابنالشهيزين

تخريجفيالفنيرو"البدر،"الصحيحالجامعشرح"التوضيح:منها،مصنف

سنةتعالىاللهرحمهتوفي،المفيدةالمصنفاتمنوغيرهاالكبير"،الرافي

(480!)(3).

للسبكي"الكبرىالشافعيةو"طبقات،(71:)صلهالمختم""المعجم:انظر(1)

.(5/66)حجرلابن"الكامنةو"الدرر،(9/001)

الطالع"و"البدر،(081:)صللذهبي"بالمحدثينالمختصءالمعجم:انظر(2)

.(1/014)للشوكاني

قاضيلابن"الشافعيةو"طبقات،(1/197)للحسيني"الحفاظتذكرة"ذيل:انظر(3)

.(4/43)شهبة
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بنصالخالبقاءأبوالتخوخالفحذثالفقيةالإمائم:الفرخلابن-4

الفرآنقرآ،الفرخلبابنغرفت،الحنفىالرزعيئحاجيبنمحمدبنإبراهيم

،عصرهعلماءعلىوتفقة،القشهدقيالذينوشهاب،الفطبيئالذين7ضياعلى

الحلبيئ،الفطبعنوحذث،ذلكوغير،والحديمث،والعربئةالفقهفيويرغ

.(1)تعالىالثهرحمه،(!768)سنةتوفي

القزجأبوالذينزينالفغفر،الشيخالفسنذ،الإمائم:الشيخةابن-5

بابنالمعرولهث،الفتوحىالتراز،حماد،بنفباركبنأحمذبنالزحمنعبذ

بنؤيوشن،الختنيئعمربنيوشفتمنسمغ،المذهبالشافعى،الشيخة

وابن،-الفترتجم-الحلبيئكالفطبمصز؟خفافيومن،الذئوسىإبراهيم

اعتقاد،فيهلهو،الئاسسئدلابنالتوددكثيزوكانوغيرهما،،الناسسئد

زذآالقارىءعلىويرد،الفتونألفافيمنكثيرآيستحضز،نتيهآتمظآوكان

.(2)تعالىاللهرحمه،(!799)سنةئوفيئ،قانتآعابدآصالحآوكان،فجيبآ

ء

وفؤئفائه:تصانيفه*

غفومفي،المعيدةالفئقنةالتصانيفتالخلبىالذينث!طفالإمائمصتفت

منها:،مختلفة

.(6/132)برديتغريلابن"الصافي"المنهل:انظر(1)

برديتغريلابن"الصافيو"المنهل،(3/121)حجرلابن"الكامنة"الدرر:انظر(2)

(7/161).
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بيفأوائله،مطولآشرحآشرحه:،البخاريصحيحعلى"شرح-1

بيفمنهمابلغ،شرحأحسنشرحه:الجزريابنقال،النصفتريبإلى

.(1)مجلداتعشر

حجر:ابنقال،الخروفعلىرصتتةكبيرتاريخوهو:مصر""تاريخ-2

نحا،مجلداتأربعةفيالفخقدينمنةتئمق،فجقدةعشرينلبلغكقللو

عساكز)2(.ابنقئخىفيه

اختصر:"الأحكامأحاديثفيالإلمامكتاببتلخيصر"الاهتمام-3

،(3جيداآتحريرآفحررهالعيد،دقيقابنالإسلاملشيخ""الإلمامكتابفيه

طبع.وقد

:"الغنيعبدالحافظالسيرةعلىالكلامفيالهنيالعذب"المورد-4

للحافظ"السيرة"مختصربهشرح،بتحقيقهغييناالذيهذاكتابناوهو

.للكتابمطالعتكلدىجليأستراهكماوأجادفأحسن،المقدسيالغنيعبد

تكقم:الفخفى"بعفأحادبثعلىالكلامفيالفعقى"القذخ-5

فيوتعقبه،الأندلسيحزمابنللحافظ"الفحفى"كتابفيأحاديثطعلىفيه

مواضع.

الجزريلابن"النهايةو"غاية،(13:)صللحسيني"الحفاظتذكرة"ذيل:انظر(1)

للبغدادي"العارفينو"هدية،(3/199)حجرلابن"الكامنةو"الدرر،(204:)ص

.(2/082)لكحالة"المؤلفينو"معجم،(1/091)

حجرلابن"الكامنةو"الدرر،(78-77:)ص"آشيالوادي"برنامج:انظر(2)

(3/199).

.(3/199)حجرلابن"الكامنة"الدرر:انظر(3)
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مشايخعنحديثآأربعينلنفميمهفيهخزج:البلدانيات""الأربعون-6

مختلفة.ئلدالنمن

إسنادهافيحديثأ،أربعينلنفسهفيهخرج:التساعيات""الأربعون-7

.رجالتسعة

تكونبحيثحديثآأربعينلنفسهفيهخرج:المتبايناث""الأربعون-8

متن.ولاإسنادفيهايتكررلامتباينة

خليفة:حاجيقال:للأبهري"المنسوبالحكمةهدايةآشرح-9

نيالأؤلللقسمشرحوهوإلخ(،...الراهرةالأئبمفشرقيلثه)الحمذ:أؤئه

توجدلاشريفهزياداتمع،وتركيبهألفاطهخلعلىمشتمل،فقطالمنطق

الغطؤلات)1(.في

النافعة.المؤلفاتمنذلكغيرالى

+!ع!ي

عليه:الغقماءثناء"

الفقرى4،،الفصئفثالحافنما،الفحذثالإمائم:الذهبىالحافظقال-1

وخزقي،جمغ...المضرفيئئم،الخلبىغليئأبوالذينث!طف،الشقفتقتة

والفطالغه،اليفموفلازقه،والشيهينةوالذينالتؤاضعمغ،فتقنةتؤاليفطوألفت

.(2)الحديثونقل!،الزجالوقغرفة

.(2/2902)خليفةلحاجي"الظنون"كشف:انظر(1)

.(051:)صللذهبي"بالمحدثينالمختص*المعجم:انظر(2)
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المصرتة،الذيارففيذ،الحافطالإمائم:الضفدئالفؤزخقال-2

وجمغوالتازذ،العاليئت!تك...المصرخئتم،الحلبىعليئأبوالذينفطمث

عذةفيمصر"و"تاريخ،"البخاري"صحيحشطرشرحوألفط،وخزخ

والمشاركة،بالزجالوالبصرالفهممعذلكوغير،أوائقةبتفق،مجلدات

تبلغشيوخةولعلئ،يحميرةن!خوتواضعفيهكان...ذلكوغيرالفقهفي

.(1)آفلأ

أحد،الدينقطب،الحافظالإمامالشيخ:كثيرابنالحافطقال-3

والكلاموشرحهوتدوينهوروايتهالحديثبحفظوالقائمين،المحدثينمشاهير

الفطالعةكثيز،الفسانطاهز،للكففةفطرحآ،الأخلاقحسنكان،عليه

.(2)والاشتغال

ث!طف،الغعيذالحافط،الفحذث،الفقيةالشيخع:آشيالواديقال-4

بصاحبه،يمتاكلئوانتفغ،أيضآعلئوقرأعليهترأث...فحقدأبوالذين

.بشروطها)3(غاقةإجازةوأجازني،خيرآتعالىالثهجزاة

فختبآفتواضعآكئسآكان:الذهبيئقال:حجرابنالحافطقال-5

جنبفيقليللكنهالكئير،وروى،يقوللمافتعنآ،المعرفةغزيز،الطلبةإلى

ن!خوودييهل!فيه؟اللهفيأحئهوكنت،منهوسمعتمنيسمع،سمعما

فيوالبصرالقفممع،والإفادةللفطالعةوإداميه،محاسنهوكثرة،سيرته

.(91/56)للصفدي"بالوفيات"الوافي:انظر(1)

.(18/378)كثيرلابن،والنهاية!البداية:انظر(2)

.(83-82ة)ص"آشيالوادي"برنامج:انظر(3)
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.(1)كلذوغير،الفقهفيوالفشاركة،الزجال

بم

**عه

ئه:وفا*

وافتهحتى،وتدريسوذزس،وتعليمعلمفيتعالىالثهرحمةزالوما

وذلك،القئبجيئنصرالشيخخايهزاويهبجوارالئضر،باهمبخارقيبمنزل!القنئة

الغدمنودين،(!735)مئةوسبعوثلائينخمسسنةرجبسلخالأحديوم

فتقفتةالختةوجعل،وأرضاةعنهاللهرضيئ،المذكورخايهعندشعبانفستقلئ

.وقثؤا

!!!

.(3/199)حجرلابن"الكامنة"الدرر:انظر(1)
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المؤلف:إلىنسبتهصحةواثباتالكتاباسمتحقبق-اولأ+

:فقالمؤلفهاسمهذاشرحهديباجةفيتعالىاللهرحمهالمؤلفذكر

وسميته:

أأ:ع،،،أل،-،"ال،،،!ربصالأ
"ا

لمفس9و.رلا!،ص!ض
جؤ

ب!خمئنغقيلي!ا

لغيي8مجذآ!بئيلحا

التحقيق.فيالمعتمدةالخطيةالنسخةغلافعلىجاءوكذا

السيرةشرح:يقولالذهبيفهذا،لهترجممنكللهنسبهوقد؟هذا

وغيرهم.،"الحفاظتذكرةدزذيلفيالحسينيقالوكذلك،مجلدينفي

فيحجرابنكالحافظ؟والأئمةالمؤلفينمنواحدغيرعنهنقلوقد

حصينترجمةفي"الإصابة!فيوكذلك،"السماعالمتباينةبالأربعين"الإمتاع

فيوالصالحيالمضيء"،"المصباحفيالأنصاريحديدةوابن،نميرابن

وغيرهم.،والرشاد"الهدىلاسبل

ه*ء
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:الكتابفيالمؤلفمنهج-ثانيأ+

سبببذكرواكتفى،فيهمنهخهفقذمتهفيالثهرحمةالفصئفثيذكرلم

ذلكفيوذكر،""مختصرهدالمقدسيالحافظتأليفسببوكذا،تأليفه

بماالمؤكفمنهجلخصناوقد،لمقذمتهقراءتكعندعليهاوستقفث،قصة

الفؤئفثفيهنهبئوقد،لهتحقيمناخلاذعليهؤقفناماعلىاعتمادآإليهاللةؤققنا

فريدآ.متميزآنفجآتعالىاللهرحمه

:للكتابالفطالغفتفخط

ومعانيها،وضئطهاوئغاتها،بالأسماءالواضحةالمؤلفعناية-1

تكلمعندمافمثلآ،الشأنهذاأئقةعنالنقلمنالإكثارمع،ذلكفيوالتوشئع

مزيذلابماوالشلامالضملاةعليهأجدادهأسماءفيفضلالشريفالنسبعن

به،المعرولهتالاستممنهاواحدكلعندفذكراسمآ،اسمآعليهاوقز،عليه

تحذروماونسبها،أئمهاسموكذلك،عنهمشهورغيزهومقابهشميئماوكذا

ذكرعندفمثلآومعانتها،ئغايهيذكركما،بس!تلاغغودسوىالئالونمنمنه

ثمعمرو،اسقةوأن،هاشمآتسمييهت!بسذكررر!أكالنبيئأجدادأحدهاشم

ونقل،قعالبثمانيةمنيقزفيمافذكر،الفغةفي)عمرو(كلمةمعانيئأورد

حنيفةوأبي،جئيوابن،كالشهيليئ؟الأئقةمنكثيرأقواذذلكخلاذ

.(1)وغيرهم،الذينوري

ئسفيولماذا،جاءأينومن،معناهفذكر)يملآب(،ذكرعندفعلوكذا

فيديمزوما،وعلقمة،وكلاب،كذئب؟الأسماءهذهبامثالأبناءهاالعرلث

.(38-1/53):انظر(1)
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ونسبها)1(.أفهعنتكفموكذلك)كلاب(،غيراسمه

واردةولاشاردةيتركولم،عليهالكلامفيأسهستلإلياسذكرهوعند

.وهكذالقائيها)2(،قغرؤةذكزهاإلأبهتتعقق

والئسبوالشترالفغةفيالفعتبرينالأئخةأقوالنقلمنالإكثاز-2

واحدكلئقالهوماالعلماء،منجمععنالواحدةالمسألةفيفينقلوغيرها،

نقلالفغوتةومعانيه-الشريفالت!بفي-مثلآئؤفيعنكلامهففي،منهم

،والنووي،الذينورفيحنيفةوأبيليريد،ابنعناقوالآ-واحدةصفحةوفي-

.(3)الخشنيذزوأبي

والشهيليئ،،دريدوابن،الكلبيئعنأقوالآنقل)يفر(عنكلامهوفي

.والرهرفي)4(،تكاربنوالربير،والرخاجيئ،والخشنيئ

سنةأكقوفي-الإسراء:أي-تاريجهعنتكفمالإسراءقضةوفي

بعضهاالأقوالمنجمعآفنقل،حدثوليلةشهرأفيوفي،التغثةمنكان

،عياضالقاضيأقوالنقلحيث،لقائلهمعزؤوبعضهاغرو،دون

والتووي،،فتيبةوابن،إسحالقوابن،والرهرفيالتز،عبدوابن،والخربيئ

.(5)وغيرهم

.(50-1/48):انظر(1)

.(74-1/69):انظر(2)

.(1/54):انظر(3)

.(1/57):انظر(4)

.(268-1/266):انظر(5)
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الهننالعذبالمورد

بقريشت!قىمنأؤلوعن،بذلكقريشتسميهسببعنتكقموعندما

لقائليها)1(.فغطمهاغليومعقولآعشرينمننحوآذكر

بالذزاسةإشبامجهابعدإلأعليهاالغروروعدئم،المسائلاستقصاؤه-3

هوالتيالمسألةفيالغلماءمنسبقهقنقالهماذلكفيحاشدآوالتخث

بصددها.

رواية،ر؟هافيقيلماذكرثم،فأوردها،الغرانيقققهمةعندمثلآفتوقف

صختها،فرضعلىتأويلهافيالأقوالبعفقذكرثمعقلآ،وردهاناقشهاثم

.(2)المضةبتلكتعفقلهمقاضخماأيضآأوردكما

وفي،كانتعامأكبفيفذكر،وتاريخها!عالنبيولادةعنكلايمهوعند

القمر،منازلمنمنزلأفيوفي،الميلادفيالتوقيتمنيقابفهوما،يومأفي

مماوالتابعينالصحابةومروتات،المرفوعةالأحاديثمنذلكفيوحشد

وغيرهمعساكر،وابنالتز،عبدوابنقخقد،بنوتعيئسعد،ابنرواة

.(3)كتابفييجتمعلاما

.(4)!يحبأكالنبيئقبلبفحقدتسقىعقنكلايمهعندفعلوكذا

نأومعرولهت،وأسانيدهاوبالروايات،وتخريجهابالأحاديثعنايته-4

القصمدونبذكرفيكتفونالإسناد،مسائلفييتساهلونالشتركتابأكثر

.(60-58/1):رظنا(1)

.(224-1/222)انظر:(2)

بعدها.وما(1/144):انظر(3)

.(17-1/14)انظر:(4)
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بمالتحقيقمقدمة

لهايعرلهثلاأوفسندةوردتكويهاإلىالتنبيهودون،أسانيدهاإلىالإشارة

.إسناد

أوردهالذيالحديثطيذكرع!يرر(أسمائهفي)فصلفيمثلآالمصنففنجذ

"!برر:النبيعنفطعمبنخبيرحدي!ثوهو"المختصر"،صاحبالمقدسيئ

علىفتفق)صحيخ:المقدسىقالئتم،"...أحمذوأنافحغذ،أنا"إلئي

فيهاوردالتنالأبواببذكر"الضحيحين"منالشارخفخزجه،(صخيه

الرهرخ،فحمدوعن،ونافغمحمدولداةخبيرعن)رواة:قالثم،عنذهما

بعفقزادهوما،الرهريعنرواهقنذكرثم،(...الرهرفيعنواشتهر

:فقال،جبيربننافععنالطريقئتم،المذكورةالزوايةعلىالزواةهؤلاء

إلخ(....""المستدركفيمذكورخبيروالدهعننافع)وطريق

ذكرإلىذلكتعذىبل"الق!حيحين"،منالحديثبتخريجيكتففلم

شرحفيالواردةالأحاديثبعفقأيضأذكرثم،وردتوأين،وألفاطهاطزقه

العلماءأقوالدايراده،للحديثشرحهمعكفهوهذا،المذكورةالزواية

منبذلكيتعققمافذكز،!ي!أكوالديهؤفاةعلىالكلامعندفعلوكذلك

،"و"المستدرك،"مسلم"صحيح!؟التخريجكتبإلىقغروةوآثارأحاديمث

.(2)شاهينلابن"والمنسوخو"الناسخالبزار"،و"مسند

.(184-1/180):انظر(1)

.(168-1/164):انظر(2)
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ا!ننالعذبالمورد

يقو؟بغليهصاحمتالخهنىعامربنغقبة)وكان:الفختجرقولوعند

و"سنن،داود"أبي"سننعننقلآذلكفيزويماالشارحذكزالأسفار(فيبه

.(1)"النسائي

قوللكلوأوردقولآ،عشزأربعةفيهذكرالئبؤةخاتمعلىكلايمهوعند

،""السننوكتب،""الصحيحان:منها؟الحديثكتبفيروايابمنيؤيدهما

.وغيرها)2(،"المستدرك"و

منصفحةكلفيواضحوهذا،الأقوالنقلفيالإطالةعدئم-5

.الكتابصفحات

عنديحمئهمنبذلكيتعققماكلذكرمج!يررقئعثهعنكلايمهعندفمثلآ

الزواياتمنهائلآخشدآفاورذ،التغثابتداءكانوكيفت،ذلكوتاريخ،قئغثه

الاستطرادعنبعيدلطيفمختصربأسلوبذلككلئالغلماء،وأقوالي

.(3)والتطويل

عشرةاثنتيبلغ)فلضا:المختجرقال(الشامإلىمج!يررخروحه)بابوفي

فيالفختصراختيازهوهذاأنفذكر،(...طالبأبيعقهمعخرجسنة

فنقل،خالفهوقنبهقالقنذكرثم،خروحهعندوالشلائمالضلاةعليهليمته

وابن،والقاوردفي،المزعبدوابن،إسحالتوابن،الطبرفيعنأقوالأذلكفي

لكلسطرينأوسطرعنيزيذلابماذلككلئ،عساكروابن،الفغوفيفارس

.(9/3):رظنا(1)

.(152-3/139):انظر(2)

بعدها.وما(11/902):انظر(3)
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التحقيقمقدمة

.(1)لوق

بم

حالاتفيإلابنقلئطيلفلابهملإ،الكتابفيأشلوبئهذاكانوقد

ذلك.تقتضيولضرورة،نادرة

فعلكما،واختياراتهمالعلماءواختلافات،الأنساببذكرعنايئه-6

الغختجراختارهمافأورد،الشريفالش!بفيعدنانفودقمنعلىالكلامعند

الشهيليذكرهماثم،الذمياطيالحسنأبياختيارئئم،الت!بذلكمن

نقلكما،!هبئالضحابةعنآثاليمنفيهزويماوأورد،ذلكمنوضخحه

صخةعدمعن،والزشاطي،والجواني،كالبيهقي؟بعفالعلماءأقواذأيضآ

.(2)الشريفالتسبفيعدنانبعدديمرقن

ستقفمقاالكثيزهذاغيزوفيه،القيئمالكتابهذافيعليهؤقفناماهذا

تداخليملاخظوقد،بابهفيالفريدالكتابلهذامطالعتكعنداللهشاءإنعليه

المسائل،لباقيمثالآيكونقدلمسألةمثالآذكرناهفماذكرناها،التيالأمثلة

موضوعكلفيفعظفهيتجقىالمؤلفمنهجمنأوردناةماكلئلأنإلاذاكوما

منه.موضعكلوفيبل،الكتابهذامواضيعمن

"++

:الكتابفيالفؤفطمصادز-ثالثأ*

الفؤلفث،عليهااعتمدالتيالمصادرتنؤعالكتابهذالمطالعيظهر

.(1/931):انظر(1)

.(91-1/86):انظر(2)
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الهنىالعذبالورد

وغريب،لغةوكتب،وشروحفتونمن،المعتمدةالكئبأفاتمنئعتبزوالتي

ذلك.وغير،وسيروتراجم

علىمرتبةوالفغةوالئراجموالشيرةالحدي!ثفيمصادليهآهثمهيوهذه

المعجم:حروف

العيد.دقيقلابن"الأحكامعمدةشرحالأحكام"إحكام-

للماوردي."السلطانية"الأحكام-

.الطبريجريرلابن"والملوكالرسل"أخبار-

قتيبة.لابن"والعجمالعرب"أخبار-

يونس.لابنورجالها"مصر"أخبار-

الشيخ.لأبيكألجتن"النبي"أخلاق-

.المصريصالحبنلأحمدكأ!يرر"النبي"أزواج-

المثنى.بنمعمرعبيدةلأبيع!ير"النبي"أزواج-

الأمين.لابن"الاستيعابعلى"الاستدراك-

البر.عبدلابن""الاستيعاب-

الأثير.لابن"الصحابةمعرفةفيالغابة"أسد-

الكوفي.عبدوسلابنكأخبرر"خيله"أسماء-

دريد.لابن""الاشتقاق-

البطليوسي.الشيدلابن""الاشتمال-

للجاحظ.""الأصنام-
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بمالتحقيئمقدمة

"

للماوردي."النبوةأعلام

قتيبة.لابن"!عاللهرسولأعلام

للكلاعي.الخلفا"والثلاثةالمصطفىبسيرةالاكتفا

للحاكم."الإكليل

.عياضللقاضي"المعلمإكمال

.للشيرازي"الألقاب

البرداني.عليأبيللحافظ"الأمالي

البر.عبدلابن"الرواةقبائلعلىالإنباه

الشهرستاني.محمدبنلأحمد"الأنسابأشرففيكتابأنفس

القيسراني.لابن"الإشكالإيضاح

خيثمة.أبيلابنالتارلخ"

.للبخاريالكبير"التاريخ

."خياطابنخليفةتارلخ

عساكر.لابن"دمشقتاريخ

.الجوزيلابنعمر"تاريخ

حبيب.بنالملكلعبد"التاريخ

للمقدسي."القرشيينالصحابةأنسابفيالتبيين

مسكويه.لابن"الأممتجارب

للحصيري.الكبيرلماالجامعشرحفيالتحرير
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الهننالعذبالورد

حماد.بنلإبراهيم!ر"النبي"تركة

المفيد.أحمدبنمحمدبكرلأبيمج!رز"النبيأزواج"تسمية

الحذاء.لابنوالنساء"الرجالمنمالكموطأفيذكربمن"التعريف

للسهيلي."والأعلامالأسماءمنالقرآنفيأبهمفيماوالإعلام"التعريف

."سليمانبنمقاتل"تفسير

نقطة.لابن"ا!مال"تكملة

.الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح

.للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب

.للنووي"النبويةالسيرة"تهذيب

.للبغوي""التهذيب

.هشاملابن""التيجان

.حبانلابن""الثقات

مسلم.للإمام"الصحيح"الجامع

.للترمذي"الصحيح"الجامع

الأثير.لابن"الأصول"جامع

.معروفبنالقاسمبنلمحمد"معروفابن"جزء

للحميدي."الصحيحينبين"الجمع

دريد.لابن"اللغة"جمهرة

الكلبي.لابن"النسب"جمهرة
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بمالتحقيق

سلام

.حزملابن""الجمهرة-

.الظاهريحزملابن"السيرة"جوامع-

البراني.محمدعبدالثهلأبي""الجوهرة-

للتلمساني."الجوهرة"-

.المنذريمحمدلأبي"السنن"حواشي-

سبع.لابن""الخصائص-

.الطبريللمحبالبشر"سيدسير"خلاصة-

الدمياطي.محمدلأبي""الخيل-

البر.عبدلابنوالسير"المغازياختصارفي"الدرر-

نعيم.لأبي"النبوة"دلائل-

للبيهقي."النبوة"دلائل-

للسرقسطي."الدلائل"-

ثابت.بنللقاسم""الدلائل-

عبدالثهلأبي"الأخلاقومكارمالنفوسآدابفيوالأعلاق"الذخائر-

الإشبيلي.

للدولابي."الطاهرة"الذرية-

الحربي.لإبراهيم"الغيبة"ذم-

المالكي.عبداللهلأبي"التعريف"ذيل-

طاهر.لابن"الصحيحين"رجال-
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بم

للسهيلي."الأنف"الروض

.الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر

الشيخ.لأبي"والرمي"السبق

شبة.بنعمرزيدلأبيع!يرر"اللهرسول"سنن

."ماجهابن"سنن

.داود"أبي"سنن

."الدارقطني"سنن

للبيهقي."الكبرى"السنن

."النسائي"سنن

."إسحاقابن"سيرة

للدمياطي."النبوية"السيرة

.هشاملابن"النبوية"السيرة

.للنووي"مسلمصحيح"شرح

الخشني.ذرلأبي"النبويةالسيرةغريب"شرح

للطحاوي.الآثار"مشكل"شرح

للنيسابوري."المصطفى"شرف

.عياضللقاضي"الشفا"

.للمرمذي""الشمائل

.مندهلابن""الصحابة

الهننالعذبالمورد
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التحقيقمةمقلى

.للمستغفري"تبيالصحاا"

.للجوهري"اللغةفي"الصحاح

.الجوزيلابن"الصفوة"صفة

المقدسي.المفضلبنعليالحسنلأبي"الثقات"طبقات

.الشيرازيإسحاقلأبيالفقهاء""طبقات

سعد.لابن"الكبرى"الطبقات

العربي.لابنالأحوذي""عارضة

للنسائي.النساء""عشرة

بم

قطني.راللد"لعللا"-

.الصلاحلابن"الحديث"علوم

للنسائي."والليلةاليوم"عمل

القضاعي.سلامةبنلمحمد"الخلائفأخباروفنونالمعارف"عيون

قتيبة.لابن"الحديث"غريب

المقدسي.الغنيلعبد"الغوامف"

.بشكواللابن"المبهمة"غوامفالأسماء

الشافعي.بكرلأبي"الغيلانيات"

.للزمخشري"الفائق"

.للبلاذري"البلدان"فتوح

للواقدي."الشام"فتوح
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الحكم.عبدلابنمصر""فتوح

زنجويه.لابن"وغيرهمالأربعةالخلفاء"فضائل

للحاكم."فاطمة"فضائل

الكلبي.دحيةلابنوالشهور"الأيام"فضل

للثعالبي."اللغة"فقه

المهرواني.القاسملأبي"المنتخبة"الفوائد

.الرازيلتمام"الفوائد"

الأثير.لابن"التاريخفي"الكامل

.للمبرد"الكامل"

لسيبويه."الكتاب"

للخلال.الأولياء""كرامات

.الجوزيلابن"المشكل"كشف

المقدسي.الغنيلعبد""الكمال

.النيسابوريطاهربنعبداللهبنمحمدبكرلأبي"المعارف"لطائف

الثعالبي.إسماعيلبنمحمدبنالملكلعبد"المعارف"لطائف

للدارقطني."والمختلف"المؤتلف

جني.ابنالفتحلأبي"المبهج"

الدنيا.أبيلابن"الدعوة"مجابو

حبيب.لابن"المحبر"
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التحقيقمةمقلى

.سيدهلابن""المحكم-

.حزملابن""المحلى-

حبيب.لابنومؤتلفها"القبائل"مختلف-

بكار.بنللزبير""المزاح-

نعيم.لأبي""المستخربئ-

للحاكم.""المستدرك-

دحية.بنالخطابلأبي"المصطفىأسماءفي"المستوفى-

."شيبةأبيابن"مسند-

."يعلىأبي"مسند-

أحمد".الإمام"مسند-

.البزار""مسند-

."أسامةأبيبنالحارث"مسند-

."الدارميمسند"-

."الطيالسي"مسند-

."الفريابي"مسند-

.الجوزيلابن""المشكلات-

للبغوي:"السنة"مصابيح-

.الدينوريقتيبةلابن""المعارف-

بم
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االنىالعذبالورد

للخطابي."السنن"معالم

البراني.بنأحمدبنمحمدالحسنلأبي!رر"اللهرسول"معالم

."الأعرابيابنيزمعجم

."جميعابن"معجم

للماليني."الشيوخ"معجم

.للبغوي"الصحابة"معجم

للطبراني.الكبير""المعجم

.للبكري"استعجمما"معجم

للعجلي."الثقات"معرفة

الأصبهاني.نعيملأبي"الصحابة"معرفة

عايذ".بنمحمد"مغازي

.إسحاقلابن""المغازي

.للواقدي"المغازي"

.للمطرزي"المعربترتيبفي"المغرب

الكلبي.دحيةلابن"صفينأهلبين"المفاضلة

القرطبي.العباسلأبي""المفهم

.للمبرد"المقتضب"

رشد.لابن""المقدمات
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التحقيقمقدمة

الجواني.عليبنأسعدبنلمحمد"الفاضلية"المقدمة-

بم

للبيهقي."الشافعيالإمام"مناقب-

الآبري.إبراهيمبنالحسينبنلمحمد"الشافعي"مناقب-

.الجوزيلابن""المنتظم-

.البغداديحبيبلابن"قريشأخبارفي"المنمق-

بكار.بنللزبير"الموفقيات"-

شاهين.لابن"والمنسوخ"الناسخ-

السدوسي.عمروبنمؤرجفيدلأبيتريش""نسب-

الأثير.لابنوالأثر"الحديثغريبفي"النهاية-

.سليمانبنلمقاتلالتفسير""نوادر-

الشيخ.لأبي"النوادر"-

الدنيا.أبيلابن""الهواتف-

عه55

التحقبق:فيالمعتمدةالخطيةالنسخةوصف-رابعأء

المحفوظةالخطيةالنسخةعلىالتفيسيىالشفرهذاتحقيتيفيالاعتمادتتم

برقمبتركياإستانبولفيالسليمانيةالمكتبةفيباشاإبراهيمدامادمكتبةفي

(91)وجهكلوفي،وجهانورقةكلفي،ورقة(031)فيوتقع،(042)

تقريبآ.كلمة(51)السطروفي،سطرآ
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افنىالعذبالمورد

والتعفبات،التصويباتبعفقهاممث!هاعلىنميسةتاقةنسخةوهي

الفردرجبشهرمنالتاسمعاليومفين!جهامنالفراغكان،تمفكاثوعليها

الفقيريدعلىمعتمدةفحزرةش!خةمن،(!799)مئةوسبعوتسعينتسعسنة

التتنونيصالحبنمحمدبنعبدالثهبنعليبنعبداللهالقديرربهعفوالزاجي

الشافعيئ.

ء**

التحقيق:قنقجبيان-خامسأ"

لمكتبةالخطتةالئسخةعلىبالاعتماد،المخطوطالأصلنسخ-1

زسئمب!حبوذلك،""الأصل:بقولناإليهاوالفشار،باشاإبراهيمداماد

الحديثة.الإملاءوقواعد

وسلاميه.التمقصخةمنللتكد؟بالمخطوطالقنسوخفعارضة-2

،الكتابحواشيفيخلالههإلىوالإشارةالئمقفيالضوالمحباعتماد-3

والتصحيفات،الأخطاءكبعفيى؟التصنعلىتؤئزلاالتيالفروقوإهمال

.والكلماتالخقلبعضوتكرير

مؤكفها،أرادهاكمالإخراجها؟تاقةعنايةعالشرحبنصوالعناية-4

كتابه،فيعليهاواعتمذالفؤئفثعنهانقلالتيبالمراجعبالاستعانهوذلك

وأ،عبارةتصويبأو،شقطاستدراكأو،غريبشرحفيذلكمنوالإفادة

تحريف.تقويم

الفشيهل.بضبطالعنايهمع،وترقيفهوتفصيفهالتصقضبط-5
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بمالتحقيقمقدمة

العزيز،الكتاببمنمواضعهاإلىالكريمهالفرآنتةالآيابغرؤ-6

صفبفيمعكوفتينبينالغرووجعل،الشريفالمصحفبزشم!مادراحها

الآية.ورقيمالشورةاسمبذكرالكتاب

الفؤئفثإليهاعزاالتيالمصادرمنالشريفةالتبوتةالأحاديثتخريبئ-7

بصاحبوالئنويه،ذلكإلىحاجهمنكانإنعليهاوالريادة،تعالىاللهرحمة

تعالى.اللهرحمةالمؤئفثيذكزهلمإنالزاويواسم،اللفظ

الفؤئفثعليهاأحالالتيوالمصادرالكئبإلىوالئفولالآثارغرو-8

هذافيوقعومامطبوعاتهابينالفروقمهقاتوبيان،تعالىالثهرحمه

.الشرخ

فيه.الإطالهوعدمالتم،علىالضروريالتعليق-9

الذينفطبالإمامترجمهعلىفشتملةللكتابمقذمةكتابة-01

.مصادرهوبيان،فيهالفؤكفومنهجالكتابعنعافةدراسةثم،الحلبيئ

الأحاديثوأطراف،الكريمةالفرآنيةللآياتبفهرميىالكتابتذييل-11

.الكتابلموضوعاتفهرسئتم،الشريفةالنبوتة

القحالحاثبنعميهتيئمالذيدتهوالحمذ

!!!
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!!!أ!

ول!بم!بم!ممر
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الخطوطاتصور

ى!ى.لحذبنشفعلشتجة.

ا!.آ"..ت-ب.ععىكئ!بهبم!ه!لمحذ!صس،كاهـحهـابخدفئأ:
.لم"..*ة--.-تء.!ك.

"ء34!رىا،فىمةش.؟1-/..:.!،*.نا!للأطه

"9ئمال؟؟*"؟."ى:ب-ة"ةا!!!وو!ا9!،

إأ"!،،.!بخ!فايخفئالميخا!دملمحاامل"اعلابم*بالملسب-يجيما!

كلا،....-،بملجنيعهمراث!مم!ةألخالط!واشم

ااءتء"أل.."-"..،...-.لحل!دسالنربمتهدهاا.غ+.--

ب!ممتلأفيأو!البزن!بمبماا-له..-.:ة.د!!ها.ف!بح!.ل!!.اضبم،دئكضكليبخ!-.-.
*""."8-""-...،..-.،
لسبمانألرىف!مه!ح!غء-...،-.\-.بررز،!حمف،.،لأ.ىلغ!مملك..

؟.4؟فهععء:.ص"!.!ه،.070-+".،"....
ث"-.،،*،،"-"*م!"بم(ا؟ة.آ..001.ت.-.،ص:،
--..-01ص%في..،.-3"-..-.---ب".-..

.9عى*-**-"ث-فئةء؟أ"*!لت،بر-،..:!ق؟-----"
-!

-.كا."ضطول..""نه.ا*!-. """.ء3!أث"..ة".؟-حر،...!"-

لصةيم-+".".-:-.-...
جمفي.!نمحكلاى.+"....-"...-س".يمهـمجمب

-..،--ءر+.-.-،.3لويق--بخرب-*.."؟.ت

*--!:!مب؟آ-ب.ثص4.".""".ة*-.،،"-.!؟
ة:.-.من.رص.."،".-:!؟*..*.."ءنجتك!!مت.//.ء

!ل6،م09،مج!*"..-.؟"مليفت-4ف!--:-.!"سضكر!:-
.كا--ركيما،بىب.؟*..طفىه.بخ!+!"ذ+"بم،.*....".ب-"-

.-:ة-4.ء.ى1-.نج-ضمل،،ى.،س.+.بم6!-ة،ول

بتركيا،باشاابراهيمدامادلمكنبةالخطيةالنسخةغلاف!ور

الأصل88بإليهاوالمشار

بم
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بم
الهننالعذبالمورد

مرنلىيخ!ك!بمىنججثهـكفئ،ألههـبهه

،مبث!1؟لك.كاح3أ+،*،"37ع6بهيبهـ،ء
2!ث*!هب3:جا!بترجع"حمس

آ!ش"!ؤ!!!ا3!ي!مب"قئ+"؟:3في!6و
.!.7تي3.4+:حد!أ!!6،!و.6؟!/و\.!

!ل!أ؟أثتوتذفئتإن!.و!لمنيث!ا!خ!!!!ب!*؟ +..هـ.-*!د!ص:*ص...+

+ئإة:بهنني3اثا!!بثتظ!!ثأقي!!ف!قي*،!ت!أا!م
يإةتثهر!حيلمئيثخزل!تث!!لمتخ!!ن!في!!!طئز!يبيخا

!خيف-."،ب!رئت\0!!حفي2.دةم*!*.؟:8يص!-؟!مئ

ر!نجكخ؟ق!!ق!ق!!ل*ا؟لآ!سئ!سكميمي!!بمنم!آ!يلي

3+ئ!+ثيماله!فىفي!ر!!!ي!.*!ثد!غنلى1تزتلي5ثه3ر
--.-ع-.بر*رول.أ-

؟-".فىك"رو!ا-الث3ء:!-إثات!ح!!ت
.3لةثح.ح!+!ثب!لاخلي"!.*ير-د.7"؟ئيفيشدنج*،

يس.!بمصبخدثلأكز!!!و؟-أ!!بلم؟9ت!نلم8!ييبرئلي

.لآلي-*+:*ذ-!تدبركأكأتج؟3!ر*ةي*ثى-!

!صة*!!خب!ة؟!د!7!!ا:بخبرت+!!؟في!ل!!ئمل!))+!ث

+!*وثيم!ر!!ث؟*6لأإرتلاث!تز!لىبمقينر6ك!ح!!ةلمت!ؤ

."!"...ي!.\+*أيا*.\+8.**!ك!

بتركيا،باشاإبراهيمدامادلمكنبةالخطبةالنسخةمنالأولىاللوحةصورة

"الأصل،باليهاوالمشار
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المخطوطاتصور

لانلى!)فلاجملأنا!اابطهالاا!كهلإكلاالههوالمبالومئونموما!غد

زلهنلأك!إم!)!إلاتنتبدالا!اردوايىمجبببنكووإثب!لة

طلمابدا!ل!ملدا)ول!رابسوائ!اعم!ا!إنلير!منؤراا

الا!هفهل،مربمببز3!ى2!ملائ،وبامإ!امذاكا

،ر!!عهمهتمهب!دري!رئء،ص!ولفرد-ئ!ا!حتكا

!!يه،حيدلممه!لرالمذسلم!!فىر*ا!ن!61

بملامهدلح!سخي!لإأ!بلا!عاط!قمى1،

،قضىززبه!ا!االم!!!هكا
لضننفا!طف!ؤوالابنب!ا،0

!لثكليىفادلها،

لر!وعا،

صببفلطك!جم!مج!،وعةوب!اعل!ولأأل!!رمطمملههطءل!سلىا.ة

حكه)كلاع!إلهطبهامحول،رد

ف!يعل!لاله!فىلاكاكحولو".

!منج!لم!إكطماا،مقز!نالصثاصا!تءا

"،ثء!صنا!ع.وط!ات!خصلئدال!

بم

بتركيا،باشاإبراهيمدامادلمكتبةالخطيةالنسخةمنالأخيرةاللوحة!ورة

،الأ!ل"باليهاوالمشار
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!لك!!ف*!

!ل!،ال،،،!ئ!رجمح،أ!ض،،

يمص،ال،.

جؤ

أب!جمئرقيتج!إفي!

يلحامطصع!%لقفي

تأ!
صصصصصمره

لحقئلدين!الهطبلحافنيا
سوصصهص5!صص*مىصة
تحييئآلمضتيمتتز%لحؤبشاجمطلكريوبنبوعفيعئراا

هـ725بالقاجمؤ!تتتةظئخؤفئ،!66،!تتشةمجب!آتولود

تجضة،لئهتقائي

ول!بم!بم!ممر
http://www.al-maktabeh.com
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هب!وهبا"تمض!لى!قتمنصركرنرغر

ونتوكلبهونؤمن،ونسترشذهونستهديه،ونستعيئهنحمذهدئهالحمد

فلااللةيهل!قنأعمالنا،سيئابومنأنف!يشا،شروليمنبالثهونعود،عليه

له.هادقيفلائضينومن،لهفضلئ

عبذهمحمدآأنوأشهذ،لهشريلثلاوحدهاللةإلاإلةلاأنوأشهذ

كرهولوكفهالدينعلىليظهزةالحقودينبالهدىأرسله،ورسوئه

.المشركون

وبح!8

منزت!حي،الجكئمقكنونهمنواسئثيز،الهقئمإليهضرقتماآولىن!ف

عليهاللهصلى،والعجمالعربسيدمحمدنبيناسيرةستما،الأمممنتقذم

وسلم.وصحبهآلهوعلى

ومختضر،مطؤلمبسوطمنذلكفي4العلماتصانيفثتباينتوقد

المقدسىالغنيئعبذمحمدأبوالحافطذلكفيوضعقنجملةمنوكان،مققل

بعضهموسألني،الزمانهذافيالطلبةمنجمعبهشيفتوقد،اللهرحمه

،والصفاتالأسماءبابمنفيهاستغققيماشرحأيكونشيئآعليهأضغأن

والمبقمات.المشكلاتمنفيهماعلىمنئهآ
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له!افادةفوائذ،زيادةمنليوقعماإليهاوأضفت،سألماإلىفأجبته

طزفةفهي،ففومهنهرمنوشزتة،علومهبحرمنقطرةهذهكانتوإنفرائذ،

والفقيهالمفيد،المحذثبهايتحلى،الئحفمنوئخفة،الطرفمن

الفجيد.

بعفيى،علىحديئهيزيذوبعضهمالعلماء،منجماعةليذكروقد

الثه-رحمه-المؤثفتأنالسيرةلهذهالمؤكفتأليفسببأن:معناهوهذا

نهر،جنبعلىالمؤلف!فقعددير،منقرباأنإلىبعفأصحابهومعهخرج

ديئك؟ما:فقالراه!بإليهفخرقيفطزقةالديز،المؤثفالشينيصاح!ثوقصد

اذكر:فقالء!ير،الثهرسوذمحمدآ:فقالتتبغ؟قن:فقال،مسلم:فقال

صاحمثفرجعشيئأ،أئريلثما:فقال،علثمعندهيكنفلموحاته*،نستةلي

منشيئأالمؤلفثلهفقال،الراصثلهقالمالهوقال،المؤلفإلىالمؤلف

هذا:الراه!ثلهفقال،فأخبزهالراهبإلىفرجغ،وأحوايهع!يررالنبيب!ل

الشيخرأىالراهمثوكانالنهر،علىالجالسيالشينيذلكمنهذا،منكهوما

عبئالثهرسولسيدناأحوالمنكثيرآشيئألهفذكرإليهفجاء،حائهفأعجبه

المختضر.هذاالمؤئفثفأملى،إسلامهن!حوالراهسثفاسلم،ومعجزاته

وسخيته:

"ا!لخ!!
جؤ

أب!!يمغ!لي!

لقفي"ميئغبئآيلحا

نإفأبتدئ،المعينونعمحسبيوهو،أستعينوتعالىسبحانهوبالئه
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الكتابهذاغملماإلىاللهشاءإنوأعود،ونسبهحالهمنبئبذةاللهشاء

!!!
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مع-----*!1يم!يمصلا

بخةصصل!!

المتفئن،والإمائم،المتمنالمحذث،العلأمةالحافنما،الإمامالشيخفهو

بنحسنبنرافعبنسروربنعليبنالواحدعبدبنالغنيعبذمحمدأبو

الخفاعيليئ.الأصليالمقدسىجعفر،

ياءثممهملةعينالألفوبعدالميموتشديدالجيمبضم:وخقامجيل

ونائفمن.القدسبينقرية،ولاثمالحروفآخر

الإماممذهبعلىتفقة،الحنبلى،الوفاةالجصرئ،الداليالدمشقى

الواحدعبدالقكالييمأبيمنبدمشقفسمعالكثير،وسانر،!نهحنبلبناحمد

بنالرحمنعبدبنعبداللهالمعاليوابي،هلاليبنمق!فلابنمحمدابن

جميل.أبيبنحمزةبنمحمدعبداللهوأبي،صابربنعبدالثه

عنهوكتب،مدةالشقمىطاهرأبافصحب،الإسكنذريةإلىوسانر

القادرعبدمحمدوأبي،التاليئبنالفتحأبيمنبهافسمعبغدادقلإتمثمكثيرأ،

وغيرهم.خضيربنعليبنالمبازفيطالبوأبي،الجيليئصالحابيابن

العطازأحمذبنالحسنالعلاءأبابقفدانفسمع،العراقإلىوسافر

منوجماعة،المدينىبكرأبيبنمحمذموسىأباالحافطوبآضبهان،وغيزه

وغيرهم.الخذادعليوأبيالخذاد،الفتحوأكاي،الجصرفيفطيعأبياصحاب
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إلىعادثمكثيرآ،بخطهوكتب،حسنةأصولآوحضل،مدةبهاوأقام

وأقام،مصرديارإلىخرجثم،بهايحدثيزلولمدمشقإلىوجاءبغداد،

عبداللهوأكاي،تزكنبنعبداللهمحمدأبيمنبهاسمعوكان،بهاتوفيأنإلىبها

وحذث،الكامليئالثههبهبنعليالحسينوأبي،الزخبيئعليبنمحمدابن

وغيرها.والإسكندريهومصزودمشقببغداذ

الإتقانأهلمنوكان،الحديثفيمفيدةحسنةتصانيفتوصتفت

الحديث،فنونبجميعقيمأ:وقال،التخاليبنعبداللهأبوقالهوالتجويد،

وغريبه،ومنسويخهوناسجه،وسقيمهوصحيجهوعللإ،وأصوليبقوانيظعارفآ

كثيروكان،أحوايهمومعرفه،زوايهأسماصوضبط،ومعانيهوفقهه،وفشيهلإ

.(1)السلفقانونعلىبالسنةمتمسكآؤرعآ،العبادة

الققدليئئالواحدعبدبنأحمدبنعلىالحسنأبوالثقةالإمامشيخناذكر

له.أجازأنه

أربعسنةأظئه:فقالمولدهعنسالته:القطيييئبنالحسنأبووقال

.(2)المقدسبيتقرىمنببقاعيلمئةوخمسوأربعين

الغنيعبذئوفي:الذمشقيخليلبنيوسفثالخخاحأبوالحافظوقال

ربيعمنوالعشرينالرابع،الاثنينيومفيبمصزالمقدسىالواحدعبدابن

ودياروأصتهانوبغدادبدمشقالكثيزسمع:وقال،مئةسثسنة،الأولي

.(19/168)النجارلابنبغداد"تاريخذيلمن"المستفاد:انظر(1)

.(19/169)السابقالمرجع(2)
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بمالؤلفمقدمة

وضتفت.وتجقغ،والإسكنذريةمصر

الإيثار،كثيز،الصيامدائتم،التصنيفحسن،مأمونآذلئأثئتآثقةوكان

المنكر،عنوينهى،بالمعروفيأمر،ركعةمئةثلاثوليلهيويمكلئيصلي

بدمشق،التحديثمنفغيغ،فأبى،مخلوقبالقرآنلفظي:يقولأنإلى؟عي

.ماتأنإلىبهافأقاممصز،إلىفسافر

وأباناصرابنرأيت:اليهندفيالحسنبنزيداليفنأبوالعلامةقال

بنالغنيعبدمنأحفطرأيسثفما،الحقاظمنوغيزهماالقفدايىالعلاء

المقدسي.الواحدعبد

الفئدرخ:عبداللهبنالقويعبدبنالعظيمعبذمحمدأبوالحافطوقال

بالتربة،الفقظيمالجبليبسفحودفن،بمصرالفزابابنبمسجدتوفيإنه

الله.رحمهمئةوخصيرسبعينسنةبالإسكندريهوحذث،بهالمعروفة

الواحدعبدبنأحمدبنعلىالحسنأبوالثقةذي!خلاالشيخأخبرنا

الحافطمؤلعهاعنمرارآبالإجازةشاققييفيماالحنبليئالمقدسيئالبخارفي

له:أجازأنهذكرفيماالمقدسيالغنيعبدمحمدأبي

!!!
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خآس!تم!خعخةحضلأ!

لققوبه

ئنالغييئغئذفحقل!آئوالخاينماالخئزالامائمالشيخقاذ

:وأزضاةعنةاللةزضيئالققلإمجمىائؤاجل!غئل!

،والطفقاصالثويىؤتجامجلي،ؤالشقاصالأزضيىخالقيدئهالخفذ

آفليؤث!قؤةالفخمي!يينلقؤلي،القضاصيقضليالخفقيؤتجامع

شقادة،تةشريكلاؤخذة،اللةالأإتهلاآنوآشهذ،الشقاص

نييش!زفلاشيل!غلىاللةؤضقى،الخزاصيوتمقائفهابهاتشقذ

.الثختاصوضخبهوآيهفخقل!والأنئياء،

تغذ:آقا

وجاعليوالسماء،الأرضخالقيلئه"الحمد:اللهرحمهالمؤلفقالء

أهلوشقوةالمحسنينلفوزالقضاء؟لقضلالخفقيوجامعوالظلماء،النولي

قائفهابهاتشغذشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهذالشقاء،

وصحبهوآيهمحمدوالأنبياء،المرسلينسيدعلىاللهوصلىالجزاء،يوتم

الثجباء".

....................:بعذ"أما:اللهرحمهالمؤلفقال8
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بم
الهننالعذبالمورد

الفضطفىونتيتاشئدناأخوالييمنفختصرةخفلةققلإه

،اهب"هللالقغنا،الف!يمينيمنآخدعنهات!تغييلا!فخقد

ؤشمغها.قزآهاوقن

يستغنيلا،!عمحمل!المصطفىونبيناسبدناأحواليمنمختضزةجملةفهذه

وسمغها".قرأهاوقنبهااللهنفعنا،المسلمينمنأحذعنها

أبيبنبلاليطريقمنالتخاسيىبنجعفرأبوروى:بعد()أما:فقوله

بعد(،)أما:قالمنأؤذالسلامعليهداود:قالموسىأبيعن،أبيهعن،ئزدة

.(1)الخطابفصلوهو

الرحمنعبدبنشقمةأبيعن،أبيهعنالعزيز،عبدبنمحمدوروى

.(2)يؤلبنكصثبعد()أما:قالمنأؤل:قال

شامجدة)3(.بنقققالهامنأؤلأن:الكفبيئوزعم

زوىوقد:الزقاوكقعبداللهبنالقادرعبدمحمدأبوالحافظوقال

مسعود،وابن،وقا!ىأبيبنسعدبعد()أما:وكتبهخطبهفيالسلامعليهقوته*

،العباسابناوعبداللهوالفضلغفرو،وابنعمز،وابن،الخدريسعيدوأبو

وأبو،حاتمبنوغلإكق،خنذلمحببنوشفرة،هريرةوأبو،عبدالثهبنوجابر

بنسفيانوأبو،عبداللهبنوجرير،شختزةبنوالطقيل،الساعدكقخميد

.(18339)""تفسيرهفيحاتمأبيابنورواه(1)

.(9/308)""تفسيرهفيالثعلبيرواه(2)

.(3/27)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)
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بمالمؤلفمقدمة

؟غفوعيى،بنوقزة،خالدبنوزيد،وأنسق،تكرةوأبو،أرقمبنوزيذ،حرب

أنسبنوزرين،ثغلببنوعمرو،شفزةبنوجابر،قخزمةبنوالم!ؤر

،حزمبنوعمرو،عمروبنشريحوأبو،شريعبنوالأسود،السلمي

.(1)ركبأبيبنتوأسماء،مالكبنوعقبة،غكيمبنوعبدالله

:بعد()أمامعنى:ليميتؤيهقال:النخاسبنجعفرأبوفقال:معناهاوأما

شيء.منيكنمهما

،بغيرهيأتيأنوأرادحديمثفيرجلكانإذا:(2)إسحاقأبووقال

بعد.أما:قال

بعد()أماأيضآوأجاز،والتنوينبالنصببعدام)أماالقزاءوأجاز:قال

.(3)الدالبفتحبعذ()أماهشاموأجاز،والتنوينبالرفع

!!!

.(6/122)للعيني"القاري"عمدة:انظر(1)

القرآن"معانيكتابوصاحب،النحاسجعفرأيشيخالزخاجالسريبنإبراهيمهو(2)

."لهماعرابه

.(6/222)للقلقشندي"الأعشى"صبح:انظر(3)
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!!!!ال
بتشبه:قتئذأ

..........................القايمهممآئوقفؤ

."القاسمأبو:فهو،!بنسبه"فنبدأ:الثهرحمهالمؤلفقال"

.(1)يكنىكانوبه،ؤتلإبكزمج!اللهرسولابنالقاسم:نعيمأبوقال

إلى"المستدرك"كتابهفيعبدالثهبنمحمدعبداللهأبوالحاكموروى

أقسم"وأنا،يعطيالثه،القاسمأبو"أنا:قال!رالثهرسولأن:عجلانابن

.(2)مسلمشرطعلى:وقال

الإشبيلىالباهلىسلايمبنعبلإاللهمحمل!أبيبنسلآئمعبداللهأبوقال

النفوسآدابفيوالأعلاق"الذخائركتابهفي(3)-بارعآأديبأورعآوكان-

بينالجنةيقسملأنه؟القاسمبابي!راللهرسوذوكئي:"الأخلاقومكارم

.(3/132)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

!ته.هريرةأبيحديثمن،(1874)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

والمواعظالتصوففيهووالأعلاق""الذخائرالمذكوروكتابه،(!839)بعدتوفي(3)

،(3/601)للزركلي!"الأعلام:انظر.(!1298)سنةالقاهرةفيطبع،والأدب

.(1/522)لسركي!!المطبوعاتو"معجم
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..................................ذقخف

القيامة.يومالخلق

منحديثأالحاكموذكر،المشهورةهيالسلامعليهكنيئهالقاسموأبو

:قالأنسعن،الزهريعن،وعقيلحبيبأبيبنيزيدعن،تهيعةابنطريق

.(1)إبراهيمأباياعليكالسلام:فقالجبريلأتاهكأشيرر،النبيابنإبراهيمولدلما

أسماءفي"المستوفىكتابهفيدختة)2(ابنالخطابأبوالإماموذكر

"الذخائركتابفيقرأته:وقال،الأراملأبوالسلامعليهكنيتهأن:"المصطفى

."الأخلاقومكارمالنفوسآدابفيوالأعلاق

عبداللهأبيتأليف،مجلدينفيوهوهذا،"الذخائر"كتاقيرأيمتوقد

أبو:التوراةفي!شيررمحمدالنبيكنيةأن:فيهوذكر،المذكورعبداللهبنسلآيم

لأرامل.ا

"محمد".:اللهرحمهالمؤلفقالء

رجل:قولهممن،صفهمن4منقوغقيماسممحقد:)محمد(:فقوله

ئخقذالذيهو:اللغةفيوالفحقذ،المحمودةالخصاليالكثيزوهومحقد،

.(1884)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

المعروف،الأندلسيالتقنسيمحمد،بنعليبنالحسنبنعمرالخطابأبوهو(2)

وسكنهامصرإلىسافر،(!548)سنةولدالحاء،وسكونالدالبكسردحيةبابن

في"خصائمالرسولفيالسول"نهاية:تصانيفهمن،(!633)سنةتوفيأنإلى

.(1/786)للبغدادي"العارفين"هدية:انظر.جزءين
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وكذلك،مرةبعدمرةأكرتمقنالفكزتمأنكما،مرةبعدمرةخفد،بعذخفدآ

الفقذخ.

لقنإلا-)فضزب(مثل-)مفغل(يكونولا:الشقيلىالقاسمأبوقال

محمود،معنىفيوهو،والتكرارالمبالغهمعنىوفيه،الفعل(1)هنمتكزر

به،يمسقىأنقبلبهسفاهوتعالىسبحانهفالئه،لمعناهمطابقمحمدفاسئم

محمودالسلامعليهفهو،عليهصادقآاسمهكانإذ؟نبوتهأعلاممنغقمفهذا

الآخرةفيمحمودوهو،والحكمةالعلممنبهونقغإليهقذىبماالدنيافي

الحمد)2(.معنىتكزرفقد،بالشفاعة

فنتأهرتةخجذأحمذ،كانحتىمحمدآيكنلمإنهثم:الشقيلىوقال

عيسىفذكرهمحمد،هوالذيالاسمعلىأحمداسمتقدمفلذلك،وشزفه

:(الصف)سورةفيعنهوتعالىسبحانهاللهأخبركما،أحمدباسمهالسلامعليه

يذكرأنقبلذيمزفبأحمذ،16:الصف(أآخمدآلحهؤبغدىيمنماتةيئعلو!مرب!ؤمتيترا

محمدآكان،وئجصثؤحذفلما،لهالناسيىخفدقبلكانلربهخفذةلأنمحمذ؟

فيكون،عليهيفتحهاالتيبمحامدهرتهتخقذالشفاعةفيوكذلك،بالفعل

الاسئمهذاترتبكيففانظر،شفاعتهعلىفئخقذئشقغثم،لرئهالناسأحمذ

تئم..(3)والآخرةالدنياوفي،والوجودالذكرفيالآخرالاسيمقبل

أولى.ولعلها،!فيه":"الأنف"الروضوفي،الأصلفيكذا(1)

.(1/285)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(1/281)السابقالمصدر(3)
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ومحمد:أحمذاسمعجائبمن*

مدعؤبهئدعىولا،غيزةأحذبهيسمىأنبحكمتهاللهفمتعأحمد،أما

تعالىاللهفإنمحمد،وأما،القلبضعيفعلىن!بليدخللاحتى،قئقه

وجودهقبلشاعأنإلىغيرهممنولاالعربمنأحدبهيسمىأنخقى

أوقاته،وحلول،مولدهإتان)1(ظهرقدمحمداسفهئبعثنبيآأن:وميلاده

(2)حبيببنمحمدجعفرأبوفذكر،بذلكأبناءهمالعربمنقليلقوثمفسمى

سفيانبنمحمد:وهم،لهمسابعلاستةبمحمدأولادهمسمواالذينأن

ومحمدالآؤسيئ)3(،الخلآحبنأخيخةبنومحمد،الفرزدقجذ،فجالمعابن

التكرفي،تزايبنومحمد،الأنصارخق!قمةبنومحمد،البغفىخفرانابن

الشقمى)4(.خزاعيئبنومحمد

أوله.أوحينه:بالكسرالشيءإبان:الأصلهامشفي(1)

بالأنسابعلامة،بالولاءالهاشميعمرو،بنأميةبنحبيببنمحمد،جعفرأبو(2)

مصنفاته:من،(!452)سنةبسامراءوتوفي،ببغدادولد،والشعرواللغةوالأخبار

.(6/78)للزركلي""الأعلام:انظر.و"المحتر"،ومؤتلفها"القبائل"مختلف

قبلهاشمبنالمطلبعبدبأمتزوجكانهذاأحيحةأنذكروا:الأصلهاصث!في(3)

خ!و.النبيجدهاشميتزوجهاأن

مالكبنالحرمازبنمحمد:زيادةوفيه.(130:ع)حبيبلابن"المحبر":انظر(4)

لابن"الباري"فتح:وانظر.ستةالمذكورلأن؟سبعةالعددفتم،تميمبنعمروابن

مردود،حصر"هو:فقالحبيبابنكلامحجرابنتعقبوقد،(6/556)حجر

مع-لكن،العشريننحوفبلغوا،مفردجزءفيبذلكتسمىمنأسماءجمعتوقد
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وديمزالمذكور،سفيانبنمحمذ:بمحمدت!غىمنأؤذإن:قيلثم

تسقىقنأوذإنه:تقولاليمنوأنالآزد،يمنالتخقد،بنمحمد:فيهمأيضآ

بمحمد)1(.

الكناني،الليثيغتوازةبنمحمد:منهمدحيةبنالخطابأبووذكر

.(2)العمريالتمييمالكبنجزمازبنومحمد

قبقهتسقىقنالعربفييعرفلا:فوزكبنبكرأبوالأستاذوذكر

آباءوأن،خمرانبنومحمل!،أحيحةبنومحمل!،سفيانبنمحمل!سوى

الأؤلي،بالكتابعلمعندهوكان،بعفالملوكعلىوقدواالثلاثههؤلاء

امرأتهخقفقدمنهمواحدكلئوكان،وباسمهع!يروالنبيئبقئذثيفأخبرهم

يسميهأنذكزولدلهؤلدإنمنهمواحدكلئفنذر،ذلكفيفطمعحاملآ،

محمدآ)3(.

الخشجى)4(.محمدآ:سعدابنفيهموذكر

خشتمبنشواكأةبنسعدبنربيعةبنعديبنمحمد:الأثيرابنوقال

المئقرئشوئةأبيبنالملكعبدروى،المدينةأهلفيمجداقسعد،ابن

نفسأ".عشرخمسةمنهمفيتلخص،بعضفيووفيم،بعضهمفيتكزلي=

.(1/230)عياضللقاضي"الشفا،:انظر(1)

.(6/556)حجرلابن"الباري"فتح:انظر(2)

.(1/131)الحلبيالدينلبرهان"الحلبية!السيرة:انظر(3)

.(1/169)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)
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محمدآ؟أبوكسقاككيف:عديبنمحمذسألت:قالخليفةأبيهجدعن

بنوسفيانأناخرجت:قالربيعةبنعدخأبيأخبرني:قالثمفضحك

مالكبنوأسامة،مازنبنخرفوعيىبنيمنانةبنربيعةبنويزيذ،مجاشع

فأشرفوغدير،شجراتإلىنزلنامنهقربنافلما،تجفنةابننريذالعنبر،ابن

نعم:فقلناالبلاد،هذهأهللغةليستلغةلأسمعإني:فقالديرايىعلينا

وشيكأئبعمثإنه:فقال،يخندف:قلنا؟المضريناخ:قالفضز،مننحن

فأتينامحمد،:قال؟اسمهما:قلنات!غدوا،منهنصيتكمفخذوا،منكمنبيما

.(1محمداآفسفاهابنمنالكلؤلدانصرفنافلما،جفنةابن

قتادةعن،علقمةبنق!قمةعن،عليبنمحمدأنا:سعدابنوقال

أشفقآ،وكان،فجاشعبنسفيانبنمحمذتميمبنيفيكان:قالالشكنابن

الخشيومحمدمحمدآ،فسماهمحمد،اسمهنييللعربيكونإنه:لأبيهقيل

فيطمعآسفؤفم،الفقيميومحمد،الأشيدخومحمد،شواءةبنيمن

.(2)النبوة

وأ،النبوةيذعيئأنبمحمدتسقىمنكلئوتعالىسبحانهاللةحمىثم

ذلكتحققحتى،أمرهفيأحدآيمشكذب!بسعليهيظهزأو،لهأحديذمجتها

"الشفا")3(.فيعياض!الفضلأبوالقاضيذلكذكر،له

.(5/581)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(1)

.(1/169)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(231-1/229)عياضللقاضي"الشفا":انظر(3)
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ويأتي،(1)سابيهيوتممحمدأسقاهجذهأن:البرعبدبنعمرأبووذكر

.السلامعليهمولدهذكرعند

وهيآمنةأمزت:قالعليبنمحمدجعفرأبيعنسعدابنوروى

.(2)دمحأتسمتهأنمج!يررالثهبرسولحامل

الرحمنعبدحدثني،ؤفببنعبداللهثنا،الأعلىعبدبنيونسوروى

منرجلإلاالقيامةيومالبشرلسيدإني:السلامعليهآدمقال:قالزيدابن

عاؤنئة،زوجته:باثنتينعليئفضوأحمد،:لهيقالالأنبياءمننبيذريتي

فأسقم،شيطانهعلىأعانهاللهوأن،وعونآكونآزوجتيوكانت،عونألهفكانت

.(3)يونسعنالذولابيأحمدبنمحمدبشرأبورواه.شيطانيوكفر

عليهولادتهليلةتجفنةعليهألقيتأنه:دزيدابنعنالشقيليوذكر

ولما،عنهانفلقتقدوالجفنةجذهفجاء،جلأهقبلأحديراهلئلا؟السلام

ليسباسيمسميتهكيف:لهفقيلمحمدآ،:فقال؟ابنكشقيتما:لهقيل

كفهم،الأرضأهليحمذةأنلأرجوإني:فقال!؟وقومكآبائكمنلأحد

المعئزالقيزوانىعليئحديثقاذكرالمطلبعبدجدهرآهاكانلرؤياوذلك

منسلسلةكانمنامهفيرأىقدالمطلبعبدكان:قال""البستانكتابفي

.(21/61)البرعبدلابن"التمهيد":انظر(1)

.(1/98)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(30)"الطاهرة"الذريةفيالدولابيرواه(3)
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بم
الهنىالعذبالمورد

وطرلهث،الأرضفيوطرفالسماء،فيطرلهثلها،ظهرهمنخرتجتفضة

منهاورقةكلعلىشجرةكانهاعادتثم،المغربفيوطرف،المشرقفي

بمولودلهفغبزتفقضهابها،يتعققونكفهموالمغربالمشرقأهللهعاذانوز،

؟والأرضالسماءأهلويحقذه،والمغربالمشرقأهليتبعه،صلبهمنيكون

هذهبسيدحملتقدإنك:لهاقيل؟أمهبهحدثتهمامعمحمدآ،سماهفلذلك

.(1)الحديث،محمدآ4فسصوضدتيفإذا،الأمة

كتابفيالتطفيولي!يئاليلآطيئمحمدبنعبدالثهمحمدأبوذلكذكر

.(2)"لاشتمالا"

:قالجابرعندينار،بنعمروطريقمنالقفزوانيئأحاديثوفي

محمد،اللهإلاإلهلا:داودبنسليمانخاتمنقش"كان:ع!ررالثهرسولقال

.(3)"اللهرسول

باليمن-اليهودأحبارمنوكان-الشتئئالئعمانأن:الواقديوذكر

.(1/280)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

،(!444)سنةالأندلسفيتطفتوسفيولدالئيد،بنمحمدبنعبدالله،محمدأبو(2)

مصنفاته:من،والأدبباللغةعالم،(!521)سنةبهاوتوفي،بلنسيةوسكن

للزركلي"!الأعلام:انظر.قتيبةلابن"الكتابأدبشرحفي"الاقتضاب

(4/231).

فيالجوزيابنوقال،(169)"المنتخبة"الفوائدفيالمهروانيالقاسمأبورواه(3)

بهه.اللهرسولعنيصحلاحديثهذا:(1/431)""الموضوعات
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نسبه!
بم

................................غئلإاللهائن

أبيكان:وقالأشياءعنفسالهعليهقدم،السلامعليهالنبيبذكرسمعلما

سمدتفإذا،يثرقيمنيخرجبنبيتسمعحتىتفتحهلا:يقولرف!يلعلىيختم

ئجلئماوفيه،أراككماصفئلثفيهفإذا،فتحئهبكسمعثفلما،فافتحهبه

إليهفاخزفيأحمد،واسمك،الأممخيروأمئكالأنبياء،خيروأنك،ئخزئموما

حديثه.أصحابئيمسيئأنيحبمج!برراللهرسولفكان،بهوصذقبهوآمن

غضوآوقطعه،الغنسيالأسودقتلهالذيهوهذاالنعمانإن:ويقال

خزقهثمففتر،كذالمحثوأنك،الثهرسولمحمدآأنأشهد:ويقول،غضوآ

.بالنار)1(

."عبدالله"ابن:الثهرحمهالمؤلفقالء

فغتد:طريق:قولهممن،دثهالخاضغ:عبداللهمعنى:الأنباريابنقال

.(2)الناسوطئهاقدكانإذا

ء!ير:اللهرسولوالدعبدالثهوكنية

أبو:وقيلمحمد،أبو:وقيل،فثم(3)ابأيكنى:الأثيرابنقال

.(4)دمحأ

.(1/395)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(2/122)الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر:انظر(2)

المثبت.والصواب،"أبو":الأصلفي(3)

.(1/544)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(4)
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بم
الهنىالعذبالورد

غيز"!يرالثهرسوليوالدلعبدالثهت!مغلا:حزيمبنمحمدابووقال

.(1)أنثىولادكرلا،همراللهرسولغيرلعبداللهيمولدولم،أصلآع!ررالثهرسول

غيزعبذاللهولاآمنةتلدلم:"الطبقاتةفيسعدابنوذكر

.(2)ىتعاللهرسول

:زمزمحفرعندلقيماقريشمنلقيحيننذرقدالمطلبعبدكان

الكعبة،عنددثهأحذهملينخرنيمنعوهحتىمعهبلغواثمنفرعشرةلهؤلدلئن

،بنذرهأخبرهمثمتجقغهم)4(،سيمنعوه)3(أنهموعرفعشرةبنوهبلغفلما

كلليأخذ:قال؟نصنعكيف:وقالوافاطاعوه،بذلكالوفاءإلىودعاهم

فدخل،أتؤهثمففعلوا،ائتونيثم،اسقهفيهيكتبثميذخآ،منكمرجل

يمجمعبئرعلىوهو،أصنامهمأعظتموكان،الكعبةجوففيفتلعلىبهم

علىاضرفي:العداحلصاحبالمطلبعبدفقال،الكعبةإلىئهدىمافيها

فيهالذييذخةمنهمرجلكلئفأعطاه،بنذرهوأختزه،بمداجهمهؤلاءتيى

.(5)أبيهبنيأصغرعبداللهوكان،اسمه

.بنحوه(6/461)""المحلىفيذكره(1)

.(1/99)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(2)

مستعمل،سائغالجمعلواوالمسندالمضارعمنالنونوحذف،الأصلفيكذا(3)

نصب.أولجزممقتفبىدون

.!الطبري"تاريخمنالمثبتوالصواب،!"جميعهم:الأصلفي(4)

.(1/497)"الطبري"تاريخ:انظر(5)
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بمنسبه!

قال،عبداللهمنأصغركاناوحمزةالعباسلأن؟خطاهذا:بعضهمقال

الوقت.ذلكفي:يعني؟أبيهبنيأصغر:الخشييمحمدبنمصعمثذزأبو

،معروفغيرهذا:(أبيهبنيأصغر)وكان:قولهفيالسهيليوقال

والعباش،عبداللهمنأصغزكانفحمزةوإلا،(أمهبني)أصغر:الروايةولعل

ابنوأناعيه!اللهرسولمولدأذكر:قالالعباسعنوروي،حمزةمنأصغر

لي:تففنالنسوةوجعل،إليهنظرثحتىبهفجيءنحوها،اوسنينثلاث

وجه،ولهالأصغز؟هوعبداللهيكونأنيصحفكيف،فقتفئه،أخاكقئل

حمزةذلكبعدلهولدثم،نخزةأرادحينأبيهولدأصغزيكونأنوهو

.(1)اه!والعباس

القداحصاح!بأخذفلما،إليهالمطلبعبدؤتدأحستعبداللهوكان

،القداحصاحبفضرب،فتلعنداللهيدعوالمطلبعبدقامبهاليضربالقداخ

ثم،الشفرةوأخذ،عبداللهبيدالمطلبعبدفأخذ،عبدالثهعلىالعذحفخرج

ليذبحه،-عنذهماالناشتنحزاللذانالصنمانوهما-ونائلةإشافيإلىبهأقبل

إلىوانطيق،فيهئعذرحتىأبدآتذبحهلاوالثه:فقالتقريشإليهفقامت

اسمها:أن"الغوامف"فيالغنيعبدذكر-تاجلهاعزافةبهن!ف،الحجاز

وإن،ذبحتهبذبحهأمرتكفإن-يح!خاح:اسمهاأناسحاقابنوذكر،قطنة

فوجدوها،المدينةقدمواحتىفانطلقوا،قبيتةقزفيمنهولهلكبأمرأمرتلث

.(1/271)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)
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بم
افمننالعذبالورد

ياتيحتىاليومعنيارجعوا:لهمفقالت،فسالوهاجاؤوهاحتىنركبوابخيبر،

فيكم؟الذيةكمالخبر،جاءكمقد:لهمفقالت،عليهاغذواثمنرجعوا،تابعي

وتربوا،صاحتكمقزبواثم،بلادكمإلىفارجعوا:قالت،الإبلمنعشز:قالوا

صاحبيهم،علىخرجتفإن،بالقداحعليهااضربواثم،الإبلمنعشرأ

فقدفانحروها،،الإبلعلىخرجتن!ف،رئكمتزضىى!حالإبلمنفزيدوا

صاجتكم.ونخىربكمرضي

عبداللهتربواثم،اللهيدعوالمطلبعبدقامثم،مكةوقدموافخرجوا

الإبل،منعشرآترادوا،عبداللهعلىالعذحفخرجضربوا،ثمالإبلمنوعشرأ

عشر،بعدعشرآوزادواكذلكففعلوا،عبداللهعلىالمذحفخرج،ضربواثم

القدحفخرجضربواثم،مئةالإبلبلغتآنإلى،عبداللهعلىيقعوالعدح

المطلب،عبديارللثرضاانتهىقد:حضرومنتريشفقالت،الإبلعلى

ثلاثفضرقي،مراتثلاثعليهأضربحتىواللهلا:المطلبعبدفقال

إنسانعنهائصذلاتركتثم،الإبلفنحرت،الإبلعلىيقعوالمذحمراب

.(1)عئشولا

"مناقبفيالآ*برخ)2(إبراهيمبنالحسينبنمحمدالحسنأبووذكر

.(1/498)"الطبري"تاريخ:انظر(1)

توفي،السجستانيالآبري،عاصمبنإبراهيمبنالحسينبنمحمد،الحسنأبو(2)

انظر:مصنفأ.ثبتأمجودأحافظاالآبريكان:الدينناصرابنقال،(!036)سنة

.(6/97)للزركلي"لأعلاما"
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بمدونسبه

الطير،فطيتمف!في،الجبالرؤوسفيبمكةذبحهاالإبلذبحلما:"الشافي

.(؟)الإبلمنمئةالديهفيالشتةوتجزب

والذاليالحروفآخربالياء-عايذبنعمروبنتفاطمةعبدالثهوام

وهي،لؤيبنكعببنفزةبنتقظةبنمخزومبنعمرانابن-المعجمة

وتزة،،وأميمة،وعاتكة،الكعبةوعبد،والزبير،طالبوأيي،(2)دبعوأم،أمه

المطلب.عبدولد

فمز،عبداللهبيدآخذآالمطلبعبدانصرفثم:وغيرهإسحاقابنقال

بنمطزقيقة)3(اسفها:الشقيليقال-الغرىعبدبنأسدبنيمنامرأةعلىبه

-العزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةأخثوهي،قتالأم:تكنى،نوفل

عبدالثه؟ياتذه!ثأين:عبداللهوجهإلىنظرتحينفقالت،الكعبةعندوهي

:قال،الآنعلىؤقغعنكلخزتالتيالإبلمثللك:قالت،أبيمع:قال

.(4)فراقهولاخلافهأستطيعلاأبيمعأنا

النببئ،بهذاتحملأنوزتجت،النبوةنورمنوجههفيرأتيضا:وقيل

.(2/26)للخطابي"الحديث"غريب:انظر(1)

"الكبرى"الطبقات:انظر.المصادرفيوليس،الأصلفيكذاعبد""وأم:قوله(2)

لابن"و"المنتظم،(1/371)البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(1/63)سعدلابن

وغيرها.،(2/981)الجوزي

."رقية":(1/275)للسهيلي"الأنف"الروضوفي،الأصلفيكذا(3)

.(1/91)"إسحاقابن"سيرة:انظر(4)
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بم

:ذكروافيماحيمئذعبدالثهفقالغيرها،دونأقةفتكون

الهننالعذبالمورد

دوتةفالجمائمالحرائمأفا

علىمزإنما:الكلبيبنهثامعنالتزقيئوذكر:وقال،الشقيليذكره

النساءأجمليمنثمالةأهلمنمشهورةمربنتفاطمةاسمهاخثعممنامرأة

نكاحهاإلىفدعته،وجههفيالنبوةنوزنرأت،الكت!تقرأبوكانت،وآغفهن

.(1)فأتى

ليلىهيعليهنفسهاعرضتالتيأن:"قتيبةابن"غريبوفي:قال

.الغذوتة)2(

محمد،بنجعفرعن،عيينةبنسفيانحدثني:قالتكاربنالزبيروذكر

عزيزتحته(آنفييتمققزسمولس!تمجآة!ثقذ:تعالىقولهفيأبيهعن

.(3)الجاهليةولادةمنشيءيصبهلم:قال1128:التوبةأ

،أممئةن!صخمجبهرزللنبيكتبث:قالالكلبيالسائببنمحمدوعن

.(4)الجاهليةأمرمنكانمماشيئآولالي!فاحأفيهنشيئآوجدتفما

.(1/275)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/378)قتيبةلابن"الحديث"غريب:انظر(2)

.(3/254)"دمشق"تاريخفيعساكرابنورواه(3)

:بدل،فيهنوجدت"فما:وفيه،(1/60)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)

."فيهنشيئأوجدت"فما
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نسبه!
بم

كلاببنزفرةبنقنافيعبدبنت!فؤبهأتىحتىالمطلبعبدبهفخرج

يومئذوهيزهرةت!نبابنتهفرؤتجةوشرفآ،سئازفرةبنيسيدوهو،مرةابن

فوقغ،مكانةأفيكهاحينعليهادخلإنه:فقيل،تريشفيامرأة(1)أفضل

المرأةفأتىعندها،منخرجثمكأخيرر،اللهبرسولمنهفحمقتعليها،عبدالله

لقامعككانالذيالنورفارقك:لهفقالت،عرضتماعليهعرضتالتي

.(2)حاجةبكليفليس،علىمرزت

علىفيهمينزلوكان،اليمنيأتيكانالمطلبعبدأن:السهيليوذكر

فقال،الكتمتقرأممنرجلعنذةوإذامرةعندهفنزل،عظمائهممنعظيم

وفلكآ،نبؤةأرى:قال،فانظردونطث:فقال،قنجزكأنمت!ثنليائذن:له

انصرففلما،زفزةبنمنافوعبد،قصيبنمنافيعبد؟المتاقينفيفانظرهما

وهي،ؤقيببنتهالةالمطلبعبذفتزوجعبداللهبابنهانطلق،المطلبعبد

."!برر)3(اللهرسوذلهفولذت،وهببنتآمتةابتهعبذالثهوزؤخ،حمزةأم

قخرمة،بنيلؤ!ملاروايةمن""المستدركفيالحاكمبمعناهوأخرجه

إحدىففتح:قال:وفيه...المطلبعبدقال:قالأبيهعن،عباسابنعن

ملكآ،قنخريكإحدىفيأنأشهد:فقال،الآخرفينظرثم،فيهفنظرقنجزيه

وفي،"أفضليومئذوهي،آمنة"تروجه:(2/002)الجوزيلابن""المنتظمفي(1)

."...وهيوهببنتآمنةابنته"فزوجه:(2/249)كثيرلابن"والخهاية"البداية

.(102-2/502)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(2)

.(1/274)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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بم
افننالعذبالورد

فلبئ:آمنةعبذالثهتزوجحينقريشفقالت:آخرهوفي...نبوةالآخروفي

.(1)أبيهعلىعبدالثه

المسور)2(.طريقمننحوهالغيلانيأحاديثوفي

غيئوقدوهبب!نبآمنةمعلهكانتامرأةعلىدخلعبداللهإن:وقيل

آثارمنرأتلقاعليهفأبطأت،نفسهإلىفدعاها،الطينآثازوبهلهطينفي

خرجثم،الطينذلكمنبهكانماوغسلفتوضأعندهامنفخرج،الطين

فحملت،فأصابهاعليهافدخل،نفسهاإلىفدعته،بهافمزآمنةإلىعامدآ

بيمززتلا،:قالت؟للثهل:لهافقالتلكبامرأتهمزثم،كأ!برربمحمد

.(4)الغرةفذهبتآمنةعلىودخلت،فأبيتفدعوتك)3(غزةعينيكوبين

.""فلج:بدل""فلح:وفيه،بنحوه(1764)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(271)الشافيبكرلأبي""الغيلانيات:انظر(2)

يناقضوهذا،(1/130)للكلاعي"الاكتفاء"فيمثلهووقع،الأصلفيكذا(3)

"تاريخفيجاءوقد،فأبطآتدعاهاالذيهوعبداللهأنذكرعندماالخبرأولقذمهما

الطبريأنغيرالخبر،لمطلعموافقوهو،فأبيث""فدعوتني:(1/499)"الطبري

بعدقالاإذ؟دعتهالتيهيعبداللهامرأةأنيبينماذلكبعدذكراكلاهماوالكلاعي

،الفرسغرةمثلعينيهوبينبهامزأنهتحذثكانتتلكامرأتهأنترعموا:الخبرتمام

فأصابهاوهببنتآمنةعلىودخل،عليئفأبى،بييكونأنرجاةفدعوئه:قالت

.فليحزر.انتهى،!اللهبرسولفحملت

.(1/130)للكلاعيو"الاكتفاء"،(1/499)،الطبري"تاريخ:انظر(4)
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نسبه!
بم

محمدبنعبداللهمحمدأبوذلكذكر.الفرسغرةمثلالغرةكانت:قيل

الجلاطى.

لقاالمطلبعبدبنعبذاللهأن:وغيرهالكلبيالسائببنمحمدوذكر

علىالرجلدخلإذاعنذهمالشتةتلكوكانت،ثلاثآعندهاأقامآمنةتزوج

وهوبهافهلكفأتاهم،بالمدينةعبداللهأخوالوكانأهلها)1(،فيامرأته

.شاب

فماتفأتاها،يثرلتمنتمرآلهتفتارعبذاللهبعثالمطلبعبدإن:قيل

ودفن،رجبفي،سنةوعشرينخمسآ:وقيل،سنةثلاثينعمرهوكان،بها

النجار.بنعدفيبنيمنرجليالنابغةدارفي

كانتماتحينإنه:قيلثم،سنةوعشرينثمانيةويقال:الأثيرابنقال

كأبحبرو)2(.اللهبرسولحاملآكأخبرراللهرسوليأئم

حدثني:قالإسحاقبنمحمدإلىبسنده""المستدركفيالحاكمروى

ولادةذكرأنه:جذهعن،أبيهعن،قخزمةبنقيسبنعبدالثهبنفظيمث

علىصحيححديثهذا:وقال،بهخئقىوأفهأبوهتوفي:فقالالثهرسول

.(3)مسلمشرط

.(1/95)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

العلمية.الكتبدارطبعة،(1/121)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

.(1914)""المستدركفيالحاكمرواه(3)
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بم
االننالعذبالمورد

توفيعبداللهأنسعدبنمحمدوكاتبهالواقديوأنكر:النواوفيقال

خضل.ع!رراللهورسول

وأشفزعبذاللهمات:يقال:أحمدأبوالحاكموقال:النوويقال

وقيل:،أشهرسبعة:وقيل،شهرآوعشرونثمانية!الثهرسولي

.(1)شهران

ذكره:وقالالمهد،فيكانأنهعلىالعلماءواكثر:الشهيليوقال

.(2)وغيرهالذولابي

تعالى.اللهشاءإن(عبداللهأبوه)ومات:قولهفيزيادةلهذاويأتي

:فقالأبي؟أين!اللهرسوليا:قالرجلأأن:اللهرحمهالسهيليوذكر

.(3)"رانلافيوأباكأبي"إن:السلامعليهقالالرجلولىفلما،النار""في

تؤذوا"لا:لقوله؟كأ!يررأبويهفيهذانقولأنلناوليس:الشهيليقال

هذهالرجللذلكعلةالنبيقالوإنما:قال،(4)"الأمواتث!سبالأحياء

أنت؟أبوكأين:لهقالإنه:قيلوقد:قال،نفسهفيؤتجذلأنه؟المقالة

ذلك.قالفحيئسذ

.(1/55)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

.(1/283)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

!ته.أنسحديثمن،(532)مسلمرواه(3)

.(14/56)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)
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نسبه!
بم

"إن:قالأنهيذكرفلم،اللفظهذابغيرراشدبنمعمز(1)وروى:قال

بالنار")2(.فبشزهكافربقبرمززت"إذا:قالأنهذكرولكن،النار"فيوأباكأبي

بخطوجدئه،يصخأنلعله،غريبحديمطوزوقي:الشهيليقال

ذكر،مجهولونفيهبسندالقاضيالحسنأبيبنأحمذعمر+(أبيجديا9

يرفعهالزاهد)1(،مسعودبنداودبنمسعودكتابمنانئميعخكتابمننققهأنه

ربهسألع!يرالثهرسولأن:أخبرتعائشةعن،عروةعن،الزنادأبيإلى

أماتهما)5(.ثم،بهوآمنالهفاحياهما،أبويهئحييئآن

.الصوابوهو،""ورواه:!الأنف"الروضوفي،الأصلفيكذا(1)

.(19687)"مصنفه"فيالرزاقعبدرواه(2)

فيالقضاعيقالخطأ،وهو،""عمران:"الأنف"الروضوفي،الأصلفيكذا(3)

أهلمن،حسينبنأصبغالحسنأبيبنأحمد:(1/04)"الصلةلكتاب"التكملة

عبداللهبنالرحمنعبدالقاسمأييجذوهو،بالسهليويعرفعمر،أبايكنى،مالقة

.المذكورالقاسمأبيتأليفمن،الأنف"الروضكتابفيذكرهوقع،أحمدابن

،"الأنف"الروضفيكمامعوذ"بنداودبن"معوذ:والصواب،الأصلفيكذا(4)

متبتل،أديب،عالمفقيه،الأزديدلهاببنمعوذبنداودبنمعوذعمرأبو:وهو

عياضللقاضي"المدارك"ترتيب:انظر،الجهاتجميعمنالفتوىإليهانتهت

(8/42).

إنه:(2/281)"والنهاية"البدايةفيكثيرابنقال،بحالالحديثهذايصحلا(5)

فيثبتالذيلكن،تعالىاللهقدرةإلىبالنظرممكنآكانوان،جدأمنكرحديث

يعارضه.الصحبح
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الهننالعذبالورد

............................الفطيبغئدائن

شاءبمااللهيخضهأنأهلالسلامعليهونبئهشيء،كلعلىقادروالله

.(1)!جم،كرامفمن

.،المطلبعبد"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

المطلب:عبداستمأن:قتيبةبنمحمدأبوذكر،الطلبيمن)ففتيل(

،(3)شيبة:اسقهأن:وغيرهإسحاقابنذكرهالذيوالصحيحعامرى)2(،

علىأولادهممبروهو،الحارثؤلدهباسمكيي،الحارثأبو:وكنيته

شاءإنقريبآوياتي،البطحاءأبو:وهيأخرىكنيةوله،اللهشاءإنيأتيما

تعالى.الله

بنغنيمبنعامربنيخذافيبنتبيدبنزيدبنعمروبنثسلمى:أمه

عنعقبةبنموسىوذكر،مصبذكرهالنس!ثوهذا،النجاربنغدفي

النجار.بنعديبنزيدبنعمروبنتسلمى:الزهري

بنخرامبن(4)دسأبنعمروبنزيدبنتسلمى:إسحاقابنوذكر

النجار)5(.بنعديبنخئذببنيخذاش

.(299-1/298)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(72:)صقتيةلابن""المعارف:انظر(2)

.(1/1)"إسحاقابن"سيرة:انظر(3)

،(1/105)"الطبري"تاريخ:انظر."لبيد":المصادرفيوالذي،الأصلفيكذا(4)

.(2/552)الجوزيلابن"و"المنتظم

.(2/502)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(5)
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نسبه!
بم

أصحالزهريعنعقبةبنموسىكتاب:يقولمعينبنيحيىوكان

.(1)الكتبهذه

أمرهاأنلهايشترطواحتى-قومهافيلشزفها-الرجاذتنيهخلاوكانت

.(2)فارقتهرجلآكرهتإذابيدها

ظاهرةوكانت،شيبةرأسهوفيولدلأنه:قيلشيبةتسميتهسببوفي

أوصىأباهإن:وقيل،شيبةشقتةغائبوأبوهولدتهلغاأمهوأن،دؤابيههفي

المهد.شيبةفهو،شيبةفسفيهذكرآؤتذبإذالها

نأ:البرعبدبنعمرأبوذكرهماالمطلببعبدتسميتهسببوفي

أدرك:الوفاةحضرتهحينبمكةوهومنافعبدبنالمظيبلأخيهقالهاشمآ

.(3)المطلبعبذشفيهناكفمن،بيثرلتالمظلبعبذ

فقصدها،بهاويتزوجون،المدينةإلىيتجرونكانوامكةأهلإن:وقيل

عمروعلىنزلفإنههاشمفأما،تجارةفيمنافعبدابناري!مشوعبدهاشم

أبوهاوشرط،فتزوجهافاعجبتهسلمىابنتهفرأى،الخزرجيئلبيدبنزيدابن

الأثير.ابنقالهأهلها،فيإلاولدآتلذلاأن

.(06/465)عساكرلابندمق"!تاريخ:انظر(1)

.(1/021)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(2)

"...المطلبعبدك"أدرك:وفيه،(1/27)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

القصة.منبالشاهدالأنسبوهو
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افننالعذبالمورد

أهلها،إلىردهاأئققتفلما،منهفحملتمكةإلىحملهاثم:وقال

.(1)الشامإلىومضى

خفلي،علىمنهاشتققتعليهادخلفلما،المذكورةسلمىتزوج:وقيل

وبقيواحد،عامفيبهاجميعآفماتاغرةإلىشمسوعبدهاشموخرج

بماتيهما،غرةفسقجاءغزواتهآخر"!يرراللهرسولغزاحينإلىجميعآمائهما

كئزاءعلىففزقه،المطلبعبدبنالعباسإلىهاشيمماذكأبحيرراللهرسولفدفع

كتراءعلىففرقه،حرببنسفيانأبيإلىشمسعبدماذودفع،هاشمبني

شمس.عبدبني

منرجلآإنثم،بهاسنينسبعابنوصار،بالمدينةكبيرشيبةإنثم

شيبةفجعل،تنتضفونغلمانف!ذا،بالمدينةمزمنافعبدبنالحارثبني

من:الحارثىلهفقالالتطحاء،سيدابنأنا،هاشمابنأنا:قال،أصابإذا

قال،مكةالحارثىأتىفلما،منافعبدبنهاشمبنشيبةأنا:قالأنت؟

وأخبره،بيمرلتهاشيمأخيكابنرأيت!الحارثأبايا:بالحجروهوللمظلب

أهليإلىأرجعلاوالله:المطلمثفقال،مثلهيمركأنأان!حيولا،بحاله

غلمانفإذاعشيآ،المدينةوقدمفركبها،ناقتةالحارثيئفأعطاه،بهآتيئحتى

نعم،:قالوا؟هاشمابنهذا:للقومفقال،أخيهابنفعرف،كزةيضربون

أحدمثلنابآلكأنلووالله:فقالت،ليأخذةجاءأنهأقهبلغإنه:فقيل

.(1/549)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)
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بمدونسبه

ابنإن،صيبهأخرجحتىأنصرفلا:المطلبلهافقال،إياهأعطيئكما

إليه.دفعتهإنها:فقيل،قومهعنغريبوهوبلغقدأخي

علىوأركبهفأخذه،خزاعةمنرجلوأعانه،اختلاسآأخذةإنه:وقيل

أسواقهمفيوالناس،ضخىكانمكةبهدخلفلما،مكةإلىوسارناقيهغجنر

من:ويقولونالمطلببقدوميرخبونفقاموا،خلقهفزدفهوهو،ومجالسهم

.عبديهذا:فيقول؟وراءكهذامن،معكهذا

بيثرلت.ابتغئهعبدهذا:روايةوفي

منزتهفأدخله،المطلبعبدهذا:قالوا،خلقهرأوهلماالقومإن:وقيل

عبد:فقالمعك؟هذامن:فقالت،سهمبنسعيدبنمبخديجةامرأيهعلى

،منافعبدبنيمجلسإلىالضثسىبهخرجثمفلبسها،حقةلهواشترى،لي

المطلب،عبدهذا:فيقال،مكةيطوفذلكبعدفجعل،أخيهابنأنهوأعققفم

اليمن.منبديارالمطلهمبهلكثم،شيبةوترك،المطلبعبداسمهفلغ

قطأحدرآهما،فصيحآطؤالآوسيمآ،أبيفقتجسيمآالمطلبعبدوكان

إنهثم،شأنهوعالم،قومهفيوشزف،والزفادةالسقايةإليهوصار،أحئهإلا

قدخزفئموكانت،المنامفيأمرهارأىكان،إسماعيلبئروهيزمزتمحفر

الوقمتذلكلهيكنولمواستخرجها،فحفرها،مكةمنخرجتحينطق!تها

سنة،الناشفأصاب،الذعوةمجاقيالمطلبعبذوكان،الحارثغيزولد

البطحاء.أبايومئذوكني،ف!قيفبيسأبيجبلعلىالمطلبعبدفاستسقى
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شفوا.وببركته،الجبلعلىيديهبينغلامآيومئذع!رزالنبيوكان

ومن"أماليه")1(،بعضفيالتردانيئعليأبوالحافظذلكبعضذكر

الثه.رحمهمالمثنىبنقغقرغبيدةأبيكلاممنوبعضه،نقفئهخطه

ضيميئأبيبنمبزقيقةإلىبسندهالكلبيبنهشامعنسعدابنوروى

علىتتابغت:قالت،المطلبعبد(2)ةذيوكانت،منافعبدبنهاشمابن

قريش!معشريا:يقولقائلآفسمعت:قالت،بالأموالذقئنيحمئونقريمثيى

أوسطكمرجلأفانظروا،والجضثالختايأتيكموبه،خروحهإئانهذاإن

أسهلتجغدآ،الأشفار،أهدقي،الحاجبينمقرونأبيفق،عظيمآطوالآنسبأ،

بطنكلمنوليخربخ"وتدوجميعهوفيخرجاليزنين)3(،رقيق،الخدين

ثم،فبيسأبيرأسنازفواثم،الركناسئتيفواثموتطتبوافتطقروا،رجل

رؤياهافقضتفأصبخت،ئ!قونفإنكم،وئؤفنونيستسقيالرجلهذايتقدئم

منوخرج،إليهفاجتمعوا،المطلبعبدصفةهذهفوجدوافنظروا،عليهم

المطلبعبدفاستسقى،كأ!بررالنبيومعهمففعلوا،رجلمنهمبطنكل

سنةولدالبغداديثم،البردانيحسنبنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمدهو(1)

سنةتوفي،الحديثصنعةفيالمشهورينأحدوهو،ثقةحافظإمام،(!426)

.(19/219)للذهبيالنبلاء"اعلام"سير:انظر.(!498)

للزبيدي"العروس"تاج:انظر،واحدوقتفيمعكيولدالذيوهو،التز!:الفذة(2)

ولد(.:)مادة،(9/326)

.(1/181)الحلبيالدينلبرهان"الحلبية"السيرة:انظر.الأنف:اي(3)
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.(1)اف!فو

مج!اللهورسوذبمكةو!ات،وغميئكبيرالمطلبعبذإن:قتيبةابنقال

.(2)وشهرينسنينثمانابن

له:ويقال،الجبالرؤوسفيوالوحوشللطيرمائدتهمنيرفعوكان

.السماءطيروفطيئم،لجوده؟القئاضن

رمضانشهردخلإذافكانبحرا"تحئثقنأوذوهو:الأثيرابنقال

.(3)المساكينوأطعمحراء،ضيذ

بالخخون)4(.دفنأنه:عساكربنالقاسمأبووذكر

ت!ضخقنأولوأنه،سنةوعشرونمئةوعمرهماتأنه:الشقيليوذكر

.(5)العربمنبالسواد

وهو،السلامعليهأفهتوفيت:"المحئر"كتابهفيحبيبابنوقال

سنةشهرآ،عشزوأحذبسنةذلكبعدجذهوتوفي:قال،(6)سنينثمانيابن

.(09-1/89)سعدلالن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(71:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

.(1/553)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(3)

.(3/86)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(4)

وأربعينمئةالمطلبعبد"وعاش:وفيه،(1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)

."سنة

.(9:ع)حبيبلابن"المحبر":انظر(6)
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جذهتوفي:وقيل،سنةوتسعونخصم!جذهوعفز،الفيلعايمأؤليمنتسع

.(1)سنينثلاثابنوهو

"قل:له!ةالنبيقولفيطالبأبيحديثوظاهز:الشقيليقال

عبدمقهعلى:كلامهآخزفكان،"اللهعندبهالكأشهذكلمة،الثةإلاإلهلا

.الشركعلىماتالمطلبعبدأنيقتضي=(2)المطلب

المطلب،عبدفياختلافأالق!غودفيبعفكتبفيووجذث:قال

ع!ي!،محمدنبوةعلىالدلالاتمنرأىيقا؟مسلمآمات:فيهقيلقدوأنه

أعلم.فالثهبالتوحيد،إلايبعثلاأنهوغقي

عبداللهحديثامنأالنسائيكتابوفي(3)"الدارمي"مسندفيأنغير

"لعللث:الأنصارمنقومآغرتوقدلفاطمةقالخرزاللهرسولأن:عمرابن

فقالت:-القبور:يعني؟بالراء"الكرى":ويروى-"إالكذى؟معهمبلذتي

.(4)"أبيكجذيراهاحتىالجنةرأيمبماذلكمعهمبلذتي"لو:فقاللا،

:(359:ع)فيهوالذي،حبيبلابن"المحتز"فيالكلامهذاعلىنقفلم(1)

امرىبنالمنذربنعمرو:أي-هذاعمروملكمنأشهروثمانيةسنين"ولئماني

أربغالمنذربنقابوسأخوهملكثم،الفيلعاموهو،عبئاللهرسولؤلد-القيس

."هاشمبنالمطلبعبدماتقابوسملكمنمضتأشهرولثمانية،سنين

.!خرنبنالمسيبحديثمن،(1294)البخاريرواه(2)

.الصوابوهو،البزار""مسند:الأنفالروضوفي،الأصلفيكذا(3)

=""مسندهفيالبزاررواهوالحديث،(2/226)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)
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بمدونسبه

................................قالمج!ائز

."هاشمةابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

عمرو،:واسمه،لقمثوهاشئم،لغةأوافشيم،نضلةأبو:هاشمكنية

دقيقآفاشترىفلسطينإلىنرحل،قخطأصابهمقريشآلأن؟هاشم:لهوقيل

ثريدآقزقةلقومهاتخذثمتجزورآ،نخزثمفخبيز،بهفأمر،مكةبهوقدم

هاشمآ.سميذلكأجلفمن،ذلكمن

الأعاجموكانت،مكةتعذولاتجارئهمقريش!كانت:الزشاطىوقال

بقيصز،فنزل،الشامإلىهاشمركبحتى،منهمفيشترونبالشلععليهمتقذم

فذكر،فيكلونحولهمنويدعوثريد،تجفنةفيصنعشاةيومكلئيذبخوكان

المزدق،عليهيصثثمالخبر،يههمث!مقريشمنرجلأهاهناأن:لقيصرذلك

تأتدمثم،الصحافطفيتفعالمردقالعجمكانتوانما،اللحتمعليهويفرغ

مكانهرأىفلما،قيصربهفدعاهاشمآ،عمروسميفلذلك،بالخبزعليه

نأرأي!تفإن،العربتجاروهمقومآليإن!الملكأيها:هاشملهقالمنه

منئستالزلهثبماعليكفيقدمون،تجارتهمويولهييوييهمكتابآليتكتب

(1)مهلفكتب،أرخمعليكمفهو،عندكمببيعهفيمكئوا،وثيابهالحجازأذيم

منبحيئمزكقمافجعل،بالكتابهاشمفأقبل،منهمأتىلمنأمالبكتاقي

إيلافآ.أشرايهممنلهماختارالشامطريقعلىالعرب

منولي!غفرو،ابنحديثمنعندهماوهو،(1880)والنسائي،(0244)-

.!عمرابنحديث

.(1/161)للكلاعي"الاكتفاء":انظر.المثتوالصواب،"لي":الأصلفي(1)
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بم
افننالعذبالورد

إنما،جففبغيروأرضهمطريقهموفيعنذهميأقئواأن:والإيلالهث

مكةقدمحتى،الشاموبينبينهفيمنالإيلالهتهاشمفأخذ،الطريقأمانهو

هاشموخرج،عظيمةبتجارةخرجواثم،بركهأعظتمذلكفكان،فأعطاهم

يجمعيبرحفلم،العربمنلهمأخذالذيإيلاقهمويوفيهمتخوزهممعهم

تغرة،الشفرةتلكفيوماتبها،فنزلالشاموردحتى،العربوبينبينهم

بهاشم.تسميتهسببفهذا

كذلك.وأخذ،بالحبشةالتجاشيئإلىشمسعبدوخرج

كذلك.وأخذ،بالعراقالاكالي!زةإلىنؤفلوخرج

كذلك.لهموأخذ،باليمنجختزإلىالمظلمثوخرج

:منافعبدأولادوللمطلبولنوفلشمسولعبدلهاشيمأ)1(9يقالفكان

.(2)كفهمفسادوا،الفجيرون

واحد.وبضقهاالعينبفتحفهوغفرووأما

غير.لافالفتحمي!قلافياستعملفإذا:دخيةابنوقال

الغفرأوالعمر،هوالذيالغفرمن4منقواسمغمزو:الشهيليوقال

.(3)القتيبيقاله.الأسنانغفورهوالذي

.السياقيقتضيهازيادة(1)

.(3/452)القاليعليلأبي""الأمالي:انظر(2)

.(62:)صقتيبةلابن"الكاتبو"أدب،(1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لم!نسبه

بم

وغفروبالفتحغفروالواحد،الأسنافيبينماتخماثوهي:دختةابنزاد

.(1)بالضم

علىسجد:يقال،الكئمطزلهتهوالذيالغفروأو:الشهيليقال

.القرطهوالذيالغفرأو،(2)همكعلى:أي؟غفرته

لنخلاسمهوالذيالغخرفيفقال،خامسأوجهآحنيفةأبووزاد:قال

التيالوجوهأحذيكونأنفيجوز:قال،أيضأعمروفيهويقال:قال،الشكر

غمرآ.الرجلبهاسخي

قضبان:والعسيبالغمر)3(،بغ!يميبيستاكليلىأبيابنكان:وقال

النخل.جريد

ذكزهللغسكرفي""التلخيصكتابمنأحفطأناوالذي:دحيةابنقال

بالفتححنيفةأبووقتدهشكرآ،يسمىالذيوالغفرو:قال،التمرأجناسيىفي

والضم.

حذفالصوابولعل،موضعمناكثرفيالأصلفيالكلمةهذهرسمتكذا(1)

غفورمنغفرآأردتإذا:(102:)عر"الكاتب"أدبفيقتيبةابنقال،واوها

قزقي،إلىفيحتاقيغيرهوبينبينهلئسىفيهيقعلالأنه؟واوأبهتفجقلم،الأسنان

فتنتة..غققينو)غفرو()غقز(بينللفرقالواوزيادةبذلكيعنيوهو.انتهى

"الروضفيكما،"كفيهعلى:أي؟غفريه"على:والصواب،الأصلفيكذا(2)

."الأنف

.(1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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بم
الهنىالعذبالورد

شعراءأم!ماءتفسيروهو،""المبهجفيجئيئبنالفتحأبووقال

أحمدعنمحمد،بنمحمدعلىترأث:قالثم،التقاةوالغفز:الحماسة

أظنه:القفقايملأبيالقزاءعن،الخفيمبنمحمدعن،موسىابن

تذريإلهييامئيواستؤفيغفرييمنغفرهفيرذرلتيا

شفيمتبتم:فقالعبيدبنعمروسالعمربنعيسىأنويحكى:قال

وغفزك.غفزكالثه%طالالبقاءالغفر:لهقالغمرآ؟

يكنى.كانوبه،لضقةالأولادمنولهاشم

منه.والغممثالمطلبوعبد

ابيبنعليئالمؤمنينأميرألمهاشمبنأسدب!نبفاطمةوالدوأشد

،(1)هلفولدت،هاشميآتزوتجتهاشميةأؤلوهي:دكروقد،طالب

.هذهفاطمةابنتهمنإلاهاشمبن(2)دسأولد!9وانقرض

.(3)"يمأبعذأمي"هي:عنهايقولكانأنه!اللهرسولوعن

وكان،ويلآبةوئماضير،،شمسوعبد،المطلب:الإخوةمنولهاشم

بنهلالبنفزةبنتعايكةأفهم،أصغزهموالمطلمث،أكبزهمهذاهاشم

.(7/235)الأثيرلابنلماالغابةأسد":انظر(1)

الأثيرلابن"الغابة"أسدمنمعكوفتينبينوما،"أسيد":إلىالأصلفيتحرفت(2)

(7/236).

!ه.مالكبنأن!حديثمن،(42/135)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(3)
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لم!نسبه

بم

مجكرمةبنمنصوربنشقييمبنتفثةبنالحارثبنثعلبةبنذكوانبنقالني

الشقمية.فضزبنغيلانبنقيسبنخضقةابن

،(1)وغيرهقتيبةابنقاله،لهغممتولاغبيد،واسمهغمرو،وأبو،ونوفل

ضغضعة.بنماللثبنيمنتفيمعبدبنغدفيأبيبنتوالهدةوأفهم

يمنانة،بنيمنفغييمابنهلالبنيفيؤيذت،منافعبدبنتوزيطة

ثقيف.منوأمها

الآخر،قبلؤيذأحدهماوأن،توءمانشمسوعبذهاشمأإن:وتيل

فئخيت،صاحبهبجبهةملتصقةأحدهماإصبع!ان،هاشمالأوذإن:قيل

.دمبينهمايكون:فقيل،الدمفساذ

فحسده،والزفادةالشقايةمنإليهكانمامنافيعبدأبيهبعدهاشئموؤييئ

عمروجذالخزاعيالكاهنإلىوتحاكقا،هاشممنفنال،شمسعبدبنأمية

عشزبالشاممكةعنأميةفغاب،لهاشمفقضى،بع!فانومنزله،الخمتيابن

وأمية.هاشمبينوقعتعداوةأوذهذهفكانت،سنين

لجمالهما.؟البدرالب:والمطلبلهاشميقالوكان

وهو،سنةوعشرونخص!:وقيل،سنةعشرونولهبغزةهاشمومات

بأخياد.ففبيربمكةشمسعبدماتثم،منافعبدبنيمنماتمنأوذ

منبزذمانالمطلبومات،العراقطريقمنب!فماننوفلماتثم

.(71:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

..............................قتافيغئل!ائز

الأثير)2(.ابنالحسنأبوذكره.(1)العراقأرض

."منافعبد"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

.(3)ارتفعإذا:إنافةئييفثأناف:يمن)قفغل(منافآأن:السهيليذكر

؟منافعبدسميوبه،والزيادةالإشرالهث:الإنافة:الخقضلوقال

،المغيرة:واسمه،المئةعلىزائدشيء:أي؟ونتنه!ة!م:تقولومنه،لطوله

لجماله.؟التطحايقمر:لهيقالوكان،شمسعبدأبو:وكنيته

المهملة،الحاءبضم-ختىوهي،أقهأن:منافبعبدتلقيبهوسب!ث

بنت-(4)""التاريخفيالأثيرابنذكره،الممالةالموحدةالباءوتشديد

المهملة-الحاءبضم-خبيشةبن-اللاموفتح،المهملةالحاءبضم-خقيل

لهم،عظيمآصنمآوكان،مناةآخذقتةقد=خزاعةبنكعببنشفولابن

فحؤله،يمنانةبنمناةعبذيوافقفرآهفضيئنظرثم،بهمناةاعبدأفسمي

.(5)منافيعبذ

"معجم:وانظر،الأثيرلابن"الكامل"فيكما،""اليمن:والصواب،الأصلفيكذا(1)

.(3/04)الحمويلياقوت"البلدان

.(1/455)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

فيبحروفوهو،"الأنف"الروضفيالسهيليعندالكلامهذاعلىنقفلم(3)

.(2/123)الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر

.(1/555)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(4)

منه.معكوفتينبينوما،(1/25)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(5)
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ندبه!
بم

فجيئ،وعبذالدار،عبذوهووعبذالثه،العزىوعبذ،منافعبذوكان

قصيئ:يقولوكان،المذكورةحتىوأمهم،(1)أيصقأولادأوتخمروتزة

وواحد،العزىوعبذمنافعبذوهما،بإتقىاثنينفسقيث،بنينأربعةلي

قصي،بنعبد:ويقال،قصيعبدوهو،بيوواحد،الدارعبدوهو،بداري

سلمة.أمعن"مغازيه"فيعائذ)2(بنمحمدذلكذكر

،(3)الرحمنعبذالدارعبداسئمكان:الزبيروقال:السهيليوقال

للمبالغة؟فيهوالهاء،(4)الوصفمنمنقولالمغيرةأنوهو،المغيرة:ومعناه

ودخلمب،آخكقهإذا:الحبلأغاز:يمنميير،أوالأعداء،علىمييرإنه:أي

ونشابة.،غلأمة:فيدخلتكما،للمبالغةالهاء

منقولآويكون،للتأنيثمغيرةفيالهاءتكونأنويجوز:السهيليقال

.(5)المؤنثوصفمن

.السياقيقتضيهازيادة(1)

قدريوهو،الحديثحفاظمنكاتب،الدمشقي،القرشيأحمدبنعائذبنمحمد(2)

للزركلي"ملأعلاا":نظرا."زيلمغاا"و"لسيراقيو،ئفالصوا":صنف،ثقة

(6/179).

.(1/482)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

هي:"الأنف"الروضعبارةأنعلمأ،فيهامايخفىولا،الأصلفيالعبارةكذا(4)

فتنبه.،"الوصفمنمنقولوهو،ذكركما،المغيرة:اسمهمناف"وعبد

.(25-1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)
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بم
الهننالعذبالمورد

................................فضئائن

شمس،عبدوينو،القيفقوهوالمطلببنو:بطونثلاثمنافعبدومن

.منافعبدأولاد،نوفلعبدوبنو

قصي"."ابن:اللهرحمهالمؤلفقال"

ويلقب،لقبوقصيالياء،وسكون،العينوفتحالفاء،بضمفغيل

.المغيرةأبووكنيته،زيدواسمه،فخقعآ:أيضآ

.(1)ديعب:أي؟قجيتصغير:ققهميفيالسهيليقال

كانفزةبنكلاقيأباهلأن؟قصي:لهقيلوإنما:الزشاطىوقال

الحروفآخرياءثم،مفتوحةمهملةبسين-شتلبنسعدبنتفاطمةتزوج

ثم،المعجمةبالخاء-خير:واسمه-الأمير)2(قيدهكذا،لامثم،مفتوحة

الجادلي.بنعامربنعثمانبنعوفبنحمالةبن-الحروفآخرياء

تشكر،(3)وهوجغثمةبنعمروبنالجادرهوعامر:الحبابابنوقال

الأزد)4(.منوهم

فاطمةفتزوج،صغيروزيد)5(كلابفهلك،هذاوزيدآزهرةلهفولدت

.(1/52)السابقالمصدر(1)

.(5/26)ماكولالابن"الإكمال":انظر(2)

.""الإكمالفيكما)بن(،والصواب،الأصلفيكذا(3)

.(5/27)ماكولالابن""الإكمال:انظر(4)

"تاريخ=منوالمثبتزيد،هوقصئالأنخطأ،وهووزيد""وقصي:الأصلفي(5)
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بمدرنسبه

بنزيدبنسعدبنعذرةبنكبيربنعبل!بنضتةبنخرامبنربيعةقصيأئم

كانأنه:السهيليوذكر،قطيمصغيرزيذومعهاربيعةفاحتملها،فضاعة

رضيعا31(.

قزبى،لأمهأخاهفكان،يىزاحا32(لربيعةفاطمةفولدت:الزشاطىقال

قومه.دارعنلئعده؟فضيآف!في،ربيعةجخرفيزيد

:أي؟قوقهققحىلأنهفصيآ؟سمي:الخطابيوقال:الزشاطىوقال

.(3)ةكمإلىفنققهم،بالشامتقضاهم

فقيلشز،ربيعةآليابعفيى!وبينبينهوقعزيدآ!ان:الزشاطىقال

ربيعة،غيزأبآلنفسهيعرفلاوكان،بالغربةوعترهبقومك؟!تلحقألا:له

منهاكرمأنت!بنييا:لهفقالت،لهقيلمالهاوشكاأمهإلىقصيفرجع

فآخقغ،الحرامالبيتعندبمكةوقومك،فزةبنكلابابنأنتوأبآ،نقسآ

فخرج،الحرامالشهريدخلحتىأقم:أمهلهفقالت،الخروجعلىقصي

قدمحتىقضاعةحافيمعخرجالحرامالشهردخلفلما،العربحاجفي

.(2/219)الجوزيلابن"و"المنتظم،(1/505)"الطبري=

.(1/225)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

بنعمرنسبفيالذيورزاح،غيرلاالراءبكسرهذا"ليزاح:الأصلهامشفي(2)

."السهيليذلكوذكر،بالفتحالدارقطنيوذكره،الراءبكسربحرأبوقيدهالخطاب

.(2/25)للخطابي"الحديث"غريب:انظر(3)
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بم
االنىالعذبالورد

،(1)ىتخابنتهالخزاعيحبشيةبنخقيلإلىفخطب،بمكةوأقامفحج،مكة

فأقام،مكةوأفزالكعبةيلييومئذوخليل،ابنتهفزؤجهنستةخليلفعرف

مائه،وكئر،ولذهانتشرفلما،المذكورينأولاذهختىلهوولدت،معهفضي

إني:فقالت،خئىلابنيهالبيتبولايةوأوصىخليلهقك،شرفهوعالم

بؤيبنعمروبنشقيمإلىذلكفجعقت،له!اغلالههالبابفتحعلىأقدرلا

ولايةمنهفصىفاشترى،الفخترشق:لهويقال،غئشانأبووهو،قفكانابن

منصفقةز!خأ:فقالت،المثلالعرلثبهفضربتوقغود،خفربنرنالبي!ب

ربيعة،بنليزاخأخاهفاستصرخ،فصيئعلىوكثرواخزاعةفنازعته،غئشانأبي

إخوئهربيعةبنوخففقةربيعةبنومحمود،ربيعةبنوخنهوفحضر

إلىقضاعةمنتبعهمفيقن-لأمهقصيأخاأأكانخناإن:وقيل-الثلاثة

التضر)2(.بنوقومهقصيومعنصرته

نأ:""الاشتمالكتابفياليلآظىمحمدبنعبداللهمحمدأبووذكر

يمنى،مننفرواإذالهموتجيز،عزفةمنبالحجبالناستدفعكانتصوفةبني

العامهذاكانفلمايمزوا،حتىيرميئولاينفرأنالناسمن(3)دحأيجزفلم

وفضاعةويمنانةتريشمنمعهبمنقصيفأتاهم،تفعلكانتكماضوفةفعقت

ممالة،مثددةموحدةباءثم،مضمومةمهملةبحاءهذه"حبى:الأصلهامشفي(1)

.الأمير"ذلكذكر

منه.معكوفتنيينوما،(556و1/555)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

.لأحد"":الصوابولعل،الأصلفيكذا(3)
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الناشفاقتتل،فقاتلوه،منكمبهذاأولىنحن:ضوفةلبنيفقال،العقبةعند

كانماعلىوغلتفمضوفةفانهزمت،الفريقينفيالقتلىوكثر،شديدآقتالآ

أنهوعلموا،قضيعنبكروبنوخزاعةذلكعندفانحازت،ذلكمنبأيديهم

فاجتمع،مكةوأفرالكعبهوبينبينهمستحولوأنه،صوفةمنعكماسيمنعهم

إنهمثمشديدآ،قتالآواقتتلوافالتقوابكر،وبنوخزاعةفخرجت،لحربهم

.العربمنرجلأيحكفواوأن،الصلحإلىتداغؤا

المعروف،الملؤحبنعامربنكعببنعوفبنتغقزفحكفوا

فؤليئ،خزاعةمنمكةوأفربالكعبهآولىفضيآبأنبينهمفقضى،بالشذافي

فصيوكان،عليهمفققكوهمكةإلىمنازلهممنقوقهوجقغ،ذلكفقمى

والشقايةالجخابةإليهفكانت،قومهبهلهأطاعمفكآأصابكعببنيأؤذ

فخقعآ؟لذلكفسمي،جميعآمكةشرلهتوحازوالفواءوالتذوةوالزفادة

.الندوةداليوبناص،لقومهلخفيه

وغيرللقشورةفيهايجتمعونكانوالأنهم؟الاجتماع:اللغةفيوالندوة

أفرفييتشاورونولا،قريشمنرجليتزؤقيولا،امرأيلىتنكحفلا،ذلك

بعفقأو،قصىلهميعقدها،فيهاإلاالحرلمحبلواءيعقدونولا،حرلمحبولا

وتل!.

بمكة،فأطعتم،الثريذثرذمنأؤذفصيفكان:عثمانأبووقال:(1)لاق

الغلاظي.محمدأبو:أي(1)
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سقايةمكةبأئقياختقرمنوأؤذ،إسماعيل(1)نابتبعذاللبنوسقى

فسماها،اليومطالبأبيبنتهافئأمدارفيوهي،والناشالحاخيشرئها

.الغخول

إليهاينقل،أذيممنجياضيىفيالحجيجيسقيقصيكان:الشهيليقال

يحفرأنقبلوذلك،مكةخاربخوغيرهاالحضرميئقيمونبئرمنالماء

منرجلفيهافسقط،منافعبدكبيرأنإلىقائمةالغخولتزلفلم،الغبول

بئرآليبامجهمفيتريشمنقبيلةكلوحفرت،واندرستفعطلوها،خغيليبني

.(2)كلذحسبعلى

:قالمكةأفزقصىؤييئلما:عبيدابوقال:فقالاليلآظىوذكر

زؤارالحاخوان،خزيمهوأهل،بيتهوجيران،الثهجيرانإنكم!تريشمعشريا

فتراقذوا،اللهأضيالهثبالكرامةالأضيافبوأحق،!الثهأضيالهثفهم،اللهبيسب

يتسعماليكانولوتضذروا،حتىالحجيجأياموشرابآطعامآلهمواجعلوا

إلىفتدفعه،أموالهامنتريشئخرجهخزجآعليهمففرض،بهقضثلذلك

بمكةللحافي-ذلكغيراولبنأ-وشرابآطعامآبهفيصنع،قصييامرهمن

وبمنى.وبعرفة

المكيالملكلعبد"العواليالنجوم"سمطمنوالمثبت،"بيتةبعد:الأصلفي(1)

.عثمانأبيبنخالدعنفيهوالكلام،(1/228)

.(267-1/266)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)
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وهي،عرفةمنذقغقنليراها؟بالمزدلفةالناروقوذأخذثوقصي

.اليومإلىتوقد

إياد،فيهوبغت،يزاليوتدعنضاقحينالخزتمأن:الشهيليوذكر

الركنإلىالليلفيفغقدوا،مكةعنوتجقؤهمنزاربنمضربنوأخرجتهم

،الأرضإلىوسقط،بهالبعيرفززخ،بعيرعلىواحتملوهفاقتلعوهالأسود،

هذارأوافلما،كذلكففعلالثالثوعلى،كذلكففعلآخرعلىوجعلوه

وكانت،عظيمكربفيوقعوا،تزوهوألم9مكةأهلأصبحفلما،وذهبوادفنوه

فحيئ!ذ،بذلكقوقهافأعلمت،دفنحينبهأ9تصزتقدخزاعةمنامرأة

الخخر،علىيدلوهمحتىولايتهلهميجعلواأن(1)البيتلولاةخزاعةقالت

لخزاعة)2(.البيتولايةصارتهنالكفمنففعلوا،

سلمةأمعن:""مغازيهفيالدمشقىعائدبنمحمذعبداللهأبووقال

الذينالعربوهم،البيتأهلكانتجزهمآأن:حذثتأنهاكأجررالنبيزوج

البيمب،خزتمفأحفوا،السلامعليهإسماعيلإليهمونكح،بالعربيةيتكلمونكانوا

إلىمكةمنفخرجوا،العرلتعليهماللهوسقط،تتفانؤنكادواحتىواقتتلوا

فإذا،ذ!يحالبيتيرفعولم،يدخفةوالشيل،غيضةالبيتحولوكان،اليمن

،"البيتولاةعلىخزاعةأخذت"فحي!د:"الأنف"الروضوفي،الأصلفيكذا(1)

وأسبك.أجودوهي

.(225-1/422)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)
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وابت!ى،(1)أالغيضةفقطعقصيفقدم1،الغيضةتذهبحتىوطؤوهالحاخقدتم

أؤذقصيبنالدارعبدلهفولدت،حقيلبنمتحتىونكحدارآ،البيتحول

اكبرهم،لأنه؟لهالجخابةوجعل،تلكبدارهالدارعبذ:فسماه،وتذتما

واللواء،الغرىلعبدالندوةوداز،والرفادةلهالشقايةوجعل،بقنافيقنافوعبذ

تدللجدتكقولي:لامرأتهقصىفقال،قصيبنعبذ:ويقال،فصيلعبد

إلىخرجواحينأنهمأعملإني:قالتحتىبهاتزلفلمالخخر،علىتييلث

الحجر،عليهالذيالجملفتزك،معهموهومنزلآونزلوا،سرقوهاليمن

إلابركما:فقالواالثالثةفبرك،فقامفضربوه،فبركسارواثم،فقامفضربوه

،تزكحيثلأعرفلههاني،مكةأسفلفيوذلك،فدفنوهالخخر،أجلمن

وثالثآ،وثانيآأولآتزكحيمثفآرئفم،معهمبهاوخرجوابالحديد،فخرجوا

،وأخرجوهفأصابوهضربواثم،منهيئسواحتىفحفروا،هاهنااحفروا:وقالت

حتى،الأرضفيوهوبهيتمشخونفكانوا،الأرضفيفوضعهقصيئبهفأتى

بالحجون)2(.ودفنفصيومات،البيتقصىبنى

تجقعهمفلماالتضر،بنو:لقريشيقالكان:الكلبيلابن""الجمهرةوفي

فخقعا33(.سيقصى

.(5/173)للفاكهيمكة""أخبارمنمعكوفتينبينما(1)

.(174-5/173)للفاكهي"مكة"أخبار:انظر(2)

.(1/13)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(3)
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................................يملاببائنن

ساكنةخاءثم،فوقمنمثناةبتاءوتخفرفزة:الولدمنولقضي

بعفالنشابين.قالهكذاوراء،،مضمومةوميم،معجمة

جذابمنقصيبنعبل!بنتوهي،(1)رمحت:أنهاالأميروذكر

قخزومبنعمرانبنعايذبنعمروبنثفاطمةعبدالثهأبيهأئملأنع!ي!؟النبيئ

.(2)يصقبنعبلإبنثتخفرأمها

."كلاب"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

حكيم.:واسمه،ث!قلوكلاب،زهرةأباى!كيهذاكلاب

منوجمع،بالكلابصيدهز!كاوكان،بهموتعآللصيد،محبآوكان

فبقي،مزةبنكلافيهذه:قالوابكلابهبقويممزإذافكان،كثيرآشيئأذلك

اللقب.هذاعليه

الشاعر:قال

(3)الأذىوكفثالتواليببذليالورىساذمزةبنحكيئم

الفكاتته،معنىفيالمصدر،منإمافمنقولكلابأما:الشهيليوقال

لأنهم؟كفبجمع،اليهلالمحبمنواما،ويملابآمكالبةالعدؤكالبت:نحو

وآئمالي.عاب!ي!بشفواكما،الكثرةيريدون

المعجمة.بالخاء"تخمر":ماكولالابن"الإكمال"وفي،الأصلفيكذا(1)

.(7/327)ماكولالابن""الإكمال:انظر(2)

معين.لقائلينسبهولم،(16/16)"الأرب"نهايةفيالنويريذكره(3)
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الأسما"بشزأبناءكمتسفونلم:الأعرابيئالذقيشلأبيوقيل:قال

؟ورباع،مرزوقي:نحو،الأسماءبأحسنوعبيذكم،وذئب،كلب:نحو

غذةالأبناءأن:يريدون،لأنفسناوعبيذنا،لأعدائناأبناءنانسفيإنا:فقال

الأسماء)1(.هذهلهمفاختاروا،نحورهمفيوليمهامللأعداص

كلب،يااخرج:قالكفئهمعتشاجرإذاالرجلفكان:دحيةابنقال

ذلك.غيرإلى،علقمةيا:أونمر،يا!9:أو،ليمباعيا:أو

أبنائهم.عنالسوءعينلدفع:وقيل

قالوكذلك،غروة:وقيل:قال،الحكيماسمهأن:دحيةابنوذكر

.(2)"الفاضلية"المقدمةفيالخؤانيعليبنأسعدبنمحمدالبركاتأبو

آمنةمنهم،زفرةبنووهم،النسبغمودسوىواحدبطنومنه:قال

شتل،بنسعدبنتفاطمةأفها،كلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهببنت

للقلقشندي"الأعشىو"صح،(26-1/25)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

أباأنذكروا:(2/289)"اللغةمقايي!"معجمفيفارسابنوقال،(1/364)

يقول.بهافنتسمىنسمعهاأسماءهي،أدريلا:فقالكنيتهمعنىعنسئلالدقيش

.الصدقمنالكلامهذاأقربوما:فارسابن

النشابةالمالكيالحسينيالجوانيمعمربنعليبنأسعدبنمحمدالدينشرفهو(2)

تصانيفه:من،الأصلموصلي،بمصرالطالبييننقيبوهو،(!525-588)

لكحالة"المؤلفين"معجم:انظر."النسبو"معيار،"النسبفيالفاضلية"المقدمة

(3/128).
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..................................فزةائن

غغرو.بنقفمبنالرأسينذيبنقيسبنتطريفةفاطمةوأئم

مالكبنيفربنالحارثبنثعلبةبنشزيربنتهند:كلابأوأأم

:قالالأثيرابنذكره-(1)أالكفيملأالأملسالحجر9:العهر-كنانةابن

بنتأسماءأفهما،وتقطةتيم:وهما،أمهغيرمنأبيهمنأخوالبولكلابط

البارقئة.الأزد،منبارقبنحارثةبنعديبنسعدابنة:وقيل،حارثة

.(2)كلابأئمشزير،بنمبلهنل!تقطة:وقيل

بالذهبالفحلأةالسيوفالكعبةفيجعلمنأوذهذاكلابأإن:ويقال

.(4)كلابابناتريشيىضريخإن:وقيل،(3)للكعبةوحيزهوالفضة

.8مرة"ابن:الثهرحمهالمؤلفقالء

هاء.ثم،معجمةوظاء،قافثم،نقطتانتحتهابالياءتقطةأبايكنى

ئسفونماوكئيرآ،والعلقمةةلظ!حلاوضفمنمنقولفزة؟الشهيليقال

وعلقمة.بحنظلة

الرجليوضفمنمنقولآفيكون،للمبالغةالهاءتكونأنويجوز:قال

.(16/230)للعيني"القاري"عمدة:انظر.السياقيقتضيهازيادةمعكوفتينيينما(\!

.(1/559)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

.(1/92)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(3)

منوأمهقصيمنأباهلأن،إليهماينسب!عاللهورسول،وزهرةقصئا:يعني(4)

.(8/465)للماورديالكبير""الحاوي:انظر.زهرة
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................................كغبائز

؟بالنباتنيف!فلامنوآخ!ي!ئهفز،بنتميئم:قوئهمهذاويقؤي،بالقرارة

يشبه،والزيتبالخلفتؤكل،ئقطعئققةالفزةأنذكراللهرحمهحنيفةأبالأن

الهئلإباء)1(.وردقورفها

اشتذتإذا:وأقز،الشيءقز:غبيدأبيعنليخيةابنالخطابأبوونقل

.146:القمرؤآقر(أآذ!!ؤآلت!اغة:تعالىالثهقال،مرارئه

جبريل:صفةفيتعالىاللهقال،والشدةالقوةمنمأخوذهو:وقيل

.قوةذو:أي؟16:النجم(أ،ذويرقرقأشتؤئ

صنعته.آخكتمإذا:الشيءأمز:ويقال:قال

هند.أمهأنتقدموقد،كلابالوتل!منهذاولفزة

!بن.العشرةأحدعبيداللهبنوطلحة،الصديقبكرأبيرهطوتيم

،ةئ!ث!خمهذامرةوأم،تقدمتقيةالباليافهما،قخرويمبنوومنه،وتقطة

لههر.بنمحارببنشيبانبنتؤخ!ثهمئة:وقيل

كعب،."ابن:الثهرحمهالمؤلفقال"

بفتح-(2)ر!جتبنالقينبنكعببنتقاوتةأفه،فضيميىأبوكنيته

الفضاعية.-راءثم،المهملةالسينوسكون،الجيم

.(1/26)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

حلوانبنتغلببنوبرةبنأسدأبنأاللهشيعابن:الزبير"ابن:الأصلهامث!في(2)

."قضاعةبنالحافبنعمرانابن
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بم

كعب،ابنافضيميىوبنوغلإفيبنووهما،النمت!بغمودغيزتطنالبومنه

!ؤ،العشرةمنوهمازيد،بنوسعيذ،الخطاببنعمزفمنهمغديبنوفأما

وغيزهما.

شفيم.وبنو،خقحبنووهما،قجذافيفمنهمفضيميىبنووأما

الشفن)1(،منيطعةهوالذيالكغبمنإمامنقولث!عك:السهيليقال

الطروف.منغيرهفيأوالرنفيالجامدةالكتلة:الشمنمنوالقطعة

فنفرخإهالهكذبئلنايمهذىكان:قالتعنهاالثهرضيعائشةوعن

والذهن.السمنمنقطعة:أي؟(2)هب

عنديوهو:-السهيلى:أعني-قال،القذيمكعبمنأو:أيضآوقال

.(3)الكعبثبوتثبت:لقولهم؟أشتة

يكونأن:جائزةأقوالثلاثةكعبفي:الرخاجىالقاسمأبووقال

بين9الفرسوكعب،قذمهعندزشيهفوقأشرفتماوهو،الإنسانكعبمن

والقنا:(5)القصبمنوالكعمث،خففمنالناتىصالساقوعظيمالوظيفأ)4(

.(1/26)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/454)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

.(1/26)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

."اللغة"تهذيبمنزيادةمعكوفتينبينما(4)

."اللغة"تهذيبمنوالتصويب،""العصب:الأصلفي(5)
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ويمغاب)؟(.كغوب:والجمع،العقدتينبينماأنبوفي

عندالناتئانالعظمان9هما:القدمينمنوالكعبان:الأثيرابنوقال

فياللذانالعظمانأنهما!إلىقوموذهب،الجنبينعنوالقدمالساقمفصل

.(2)الشيعةمذهبوهو،القدمظهر

عليهم،غفؤهوتمكن،قومهعلىلارتفاعهكعبآ؟هذاشفيإنما:قيل

الفيل،عامإلىبموتهأزخوافلهذا،العربعندالقدرعظيتموكان،منهموشرلهه

.(3)بالفيلأزخواثم

الخمعةسغاهامنوأوذ،الغروبةيوتم:الخمعةيوتمتسيالعربوكانت

فيهقريشلاجتماع؟بذلكوسماه،مطيمبنخبيرعنذلك.هذاكعسب

فيفيهالخلافوتقدمهذا،كعمببعذ()أما:قالمنوأؤذ،فيهوخطبيه

خزقكم:قالثم،وافهموافاستمعوا:بعذأما:يقوذكعبفكان،(4)الخطبة

كريم.نبيئلهوسيخرج،عظيمنبألهوسياتي،بهوتمشكواغطفوه

وئغيفهم،!صاللهرسولبقئذثيويذكرهميخطبهموكان:السهيليوقال

وينشد:بهوالإيمانباتباعهويأمرهم،وتدهمنأنه

.(كعب:)مادة،(1/112)للأزهري"اللغة"تهذيب:انظر(1)

منه.معكوفتينيينوما،(4/178)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

.(1/560)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(3)

.الكتابهذاخطبة:أي(4)
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نسبه!
بم

.................................ئؤكقائنن

يخذلاناالحقتتغيىث!يرقإذاذعوتهقخواءشاهدليتنييا

.(1)اد"الأحكامكتابهفيكعبعنالخبرهذاالماورديوذكر:قال

لؤي"."ابن:اللهرحمهالمؤلفقال"

،نقطتانتحتهاالياءبفتح-تخلدبنتعايكةوأمه،كعبأبوكنيته

بنالئضربن-مهملةداذالمضمومةأ9اللاموبعد،المعجمةالخاءوسكون

شلمىأمهبل:وقيلكأبحيور،اللهرسوذوتذناللائيالغوايلثإحدىوهي،يمنانة

الخزاعية.حارثةبنلحيوهو.ربيعةبنعمروبنت

الاكثرين.قوذوالهمروتزيمه)2(،بالهمنرلؤي:النوويقال

لؤيالختاييئ)3(:الخشيىمسعودبنمحمدبنمصعبذرأبووقال

.(4)الأنباريابنعنمنقولوهو،الوحشيالثوروهوالأئ(،تصغير

للماوردي"السلطانيةو"الأحكام،(27-1/26)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(831:)ص

كلاهما(1/49)"واللغاتالأسماءوداتهذيب،(3/80)"مسلم"شرح:انظر(2)

.للنووي

بابن-كأبيه-يعرف،الأندلسيالجيانيالخشنيمسعودبنمحمدبنمصعب(3)

سنةوتوفي،جيانفيولد،والنحووالسيربالحديثعالم،الركبأبي

للزركلي""الأعلام:انظر."النبويةالسيرةغريب"شرح:مصنفاتهمن،(!465)

(249/7).

.(2/124)الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

.البقرة:اللأى:يقولاللهرحمهحنيفةوأبو

الغخلة،نقيضىهوالذيالئطء)1(وهو،لأيتصغيزيكونوقد:قال

الغخلة.وترفيالأنآةمعنىيريدونكأنهم

كاندهانممدود،وهو،الجيشيواصمنمشتقهوذزيلإةابنوقال

مقصور)2(.فهو،الرفلييؤىمن

القيس:امرؤقالوقد

فخوقي)3(الذخولبينالفوىبمي!قيما

.(4)الفرسظهرفياعوجاج:أيضآوالفوى

وغؤف،ماوتةوأمهم،وشاقة،وعامر،كعب:الأولادمنهذاوينؤفي

لؤيبنوسعد،قريشيىعائذةوهم،بطنلؤيبنوخزيمة،بطنلؤيابن

ئعزفون،بها،لؤيبنسعدأموهي-الموحدةالباءبضم-ئتانةأمهم،بطن

ذلك.غيزوقيل،ينسبونواليها

"ولؤي:هناكوعبارته:(3:)صللخشني"النبويةالسيرةغريب!شرح:انظر(1)

والمشهورالبطء،وهولايتصغيريكونوقد،الوحشيالثوروهو،لأيتصغير

الهمز".فيه

.(1/247)دريدلابن!اللغة"جمهرة:انظر(2)

ومنزلي.حبيبذكرىمننبكقفا:وصدره،(8:)صالقيسامرئديوان(3)

.(1/246)دريدلابن!اللغة"جمهرة:انظر(4)
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ندصبه!و
بم

................................غايبائن

.لؤيبنوخشئم،لؤيبنوغوف،لؤيبنوالحارث

فغق!ت،الحارثخضنحبشيآعبدأكانخشمآإن:يقولوبعضهم

.(1)عليه

."غالب"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

بنفذيلبنسعدبنتميمبنالحارثبنتليلىأمه،تييمأبايكنى

ليكة.فذ

غايمب.فأناغقبآ،غلبت:يقال،والغقتهالغقبمنغالب

كاهنأ.وكان،الأذزئموهو،وتيم،لؤئالوتل!منهذاولغالب

له:قيل:"قريش"نسبفيالشذوسى)2(عمروبنمؤرفيقتدأبوقال

الآخر.منانقمنكانتختيهآخذلأن؟الأدرئمتيئم

الأدريمبنو:قتيبةابنقال،الأذزئموتيئم،مرةبنتيئم؟تيضالبتريشوفي

عبدوعفه،منهمختيوابن،(3)دحأمنهمبمكةليس،قريشأعرابمن

.(جشم:)مادة،(5741:)عرللفيروزابادي"المحيط"القاموس:انظر(1)

بالعربيةعالم،شيبانبنشدوسبنيمن،الحارثبنعمروبنمؤزجقتد،أبو(2)

من،(!195)سنةتوفي،الفراهيديأحمدبنالخليلعنوأخذ،والأنساب

اسمهوقعوقد،(7/318)للزركلي"الأعلام":انظر."القبائل"جماهير:مصنفاته

الممبت.والصواب،المعجمةبالخاء)مؤرخ(:فيه

.(68:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(3)
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بم
الهنىالعذبالورد

..................................يفرائفي

الخطلافي.:لهماويقال،خطلأيضآوهو،الغرى

قيل:وقد:قال،هلال:وقيل،عبدالثهاسمهخطلابن:السهيليوقال

بنغالببنتيمبنيمنوهما،الخطلالب:لهمايقالوكان،أخاهكانهلاذ

.(1)رفهل

،وعوفوأسد،،ومحارب،الحارث؟وأمهأبيهمنإخوةأيضآولغالب

بنوفدخلتالطواهر،قريمثيىمنوالحارثمحاربوكانت،وذئ!ب،وتجؤن

الأئطخ.الحارث

فهر"."ابن:اللهرحمهالمؤلفقال"

فوتذ:قال،الكفبيبنهشامقولفيتريشيىحقاعوهو،غالبأبوفهر

تجئذتةوأفهما،(2)يقزذوالحارث،قريشيىجماعوإليهفهرآ،التضربنمالك

الحزهمبئ.مقحاضيى)3(بنالحارثبنعامربنت

وتجؤنآ،،وذئبآ،وعوفآ،وأسدآ،غالبأ-قريشوهو-لهفرفولد:وقال

الظواهر)4(.قريمثبىمنوهما،بطنوالحارث

،نحوهأوالكفتيملأ،الأملسالحجز:الفهز:دريدابنقال

.(4/168)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

درية.ولاغعبآيتركولمتوفي:أي:درج(2)

المثبت.والصواب،"خضاض":الأصلفي(3)

.(1/8)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(4)
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نسبه!

.(؟)مؤنثوهو

بم

يذكر،الكفثيئصمقدارعلىحجرالفهز:الخشيىفصعبذرأبووقال

ويؤنث)2(.

.(3)الطويلالحجارةمنوالفهر:الشهيليوقال

فاهز:العربقولمنفهرآيكونأنيجوز:الرخاجىالقاسمأبوقال

فيها،فانزلغيرهاإلىتحؤذالماءإنزاذقازقيفإذا،جاقعهاإذا:المرأةالرجل

والهاء)4(.الفاءبفتحالققروهو

له،لقبوفهر،اسمهوقريش،فريشهوفهر:عميقال:الزبيرقال

اسمهفهرآأنعبيدةأبوذكروكذلك،قريشمنفليسيفريلذهلمفمن

قريش.

أفه:بهسقتةالذيفهراسمأن:الزهريعن،الزهريأخيابنوعن

نأ:فريشد!اهمبمنأذزكمثمنعليهالذيوأنفهرآ،نبروهله!انما،فريثق

بأنسابنا.أعلمونحن،قريشمنفليسهب!نبماللثبنيفزجاوزمن

بهتسقىمنآؤذوقنفريشتسميةوفي:دخيةابنالخطابأبووقال

.(2/789)دريدلابن"اللغة"جمهرة:انظر(1)

.(3:)صللخشني"النبويةالسيرةغريب"شرح:انظر(2)

.(1/28)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

.(2/789)د!لدلابن"اللغة"جمهرة:انظر(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

قولآ.عشرون

بعدلتجفعها؟قريشآقري!شفيتإنما:كعببنمحمدقال

تفزقها.

خزاعة،بهموحارقيالتضرقبائلقصيئجمعلقا:سلامبنمحمدوقال

لاجتماعهم.قريشآشفوا،الخزيمعلىوغلب

فيشترونها.البجاعابيتقزشونلأنهم؟قريشآشفواإنما:وقيل

كانه،ثوبهفيتقزشققد:فقالوا،لهثوبفييمنانةبنالئضرجاء:وقيل

مجتمع.شديد:أي؟قرش!تجقل

بنخبيربنمحمدسالمروانبنالملكعبدأن:الؤالهدفيوذكر

فقالتفزقها،بعدالخزيمإلىلتجفعها:فقالتريشأ؟تريش!شفيتيتم:فطييم

له:يقالكانفصيآأنسمعثولكنيبهذا،سمعثما:مروانبنالملكعبد

.(1)هقبقفريمثقمت!ميلم،القرشي

المترد32(.قاله،كلاببنقصيئالاسمبهذاسماهممن4أو:وقيل

كانلأنه؟قريشآشميوانما،فرشيهويمنانةبنالنضر:الشعبيوقال

التفتيش،وهو:والتقريشق،بمالهذلكذ!تف،وحاتجيهمالناسخقةعنيقزش

بذلكف!فوا،ئتئغهمبمافتزيخذونهم،الموسمأهليقزشونبنوهفكان

.(44:)صالبرعبدلابن"الرواةقبائلعلى"الإنباه:انظر(1)

.(3/361)للمبرد""المقتضب:انظر(2)
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بمدونسبه

يغيهم)1(.من

.التخرييثق)2(وهو،التقريشمنتريش:وقيل:الأنباريابنوقال

المعروفلأن؟بمعروفليسالوجههذا:الرخاجىالقاسمأبوقال

والتزييش:،التقريشلاالتحريش)3(هو،القافعلىالراءيتقدمأناللغةفي

وتحسيئه.الكلامتزيين

.والخطوطالكتابتنقيط:والزقشق:الأصصيقال

كانالئضر،بنتخفذبنبدليبنتريشق:عميقال:بكاربنالزبيروقال

بنبدروأبوه،قريشمجيرقدمت:يقالفكان،تجارتهمفيكنانةبنيدليل

هوفهرآأنعمهعنوذكر،(4)المشهورةالوقعةبهالذيتذليصاحمثيخلد

قريش.

عنتفرقتإنماتريشآأن:وغيرهمقريشمنالئشالمح!اجتمعوقد:قال

تريش!،مالكبنفهروتذأن:قريشنشالمحبمنأدركتمنعليهوالذي،فهر

قريش.منفليسفهرآجاوزومن

عنهوقال،قريشهوكنانةبنالنضرأن:السائببنهشامعنوزوي

.(2/228)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(1)

.(2/411)الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر:انظر(2)

."الترقش":صوابهولعل،الأصلفيكذا(3)

.(6/534)حجرلابن"الباريو"فتح،(1/12)للزبيريتريش""نسب:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالورد

قريش.جماعوهوفهرآ،النضربنمالكوتذ:آخرموضعفي

بنالنضزقريشاسمعليهوقعمن:المثنىبنقعمرعبيدةأبووقال

كنانة.بنيسائردونقث!يرقفوتذة،كنانة

وهو،القزلثيىمنمأخوذقريش:الزاهذالواحدعبدبنمحمدأبووقال

بالطعان)1(.الناسأحذدققريشقلأن؟بعفيىعلىبعضهاالأليمتهؤقغ

حدثني:قالمحمدبنجعفربنعليعن،شيبةأبيبنبكرأبووروى

تريش!شثيتيتم:العاصبنعمزوسألعباسابنأن:المكيسعيدأبو

لشذتها)2(.الدوا!تتأكلالبحرفيدابه،بالمزلثيى:قالقريشآ؟

فلذلكوأشذها،،الدوافيوسيدة،الدوافيقيكةهي:الفطززفيوقال

.(3)الناسساداثتريش!

فيبإجرائهفريشي:قالفقن،ىمث!يزفو،يل!شزف:تريشإلىالنسبثم

حذفهايطر؟لاالياءلأن؟القياسفهو،حروقهوتؤيييه،أصلهعلىالنسب

)مادة:،(17/328)للزبيدي"العروسو"تاج،(6/534)"الباري"فتح:انظر(1)

قرش(.

.(5/170)"مكة"أخبارفيالفاكهيرواهوقد(2)

وقال،بنحوهفيهوهو،(2/167)للمطرزي"المعربترتيبفي"المغرب:انظر(3)

فيبدابةقريشسميت:المطرزيقال:(6/534)"الباري"فتحفيحجرابن

.الناسسادةقريشوكذلك،البحريةالدوابسيدةهي،البحر
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بمدونسبه

.........................التضر.ئنقايلثائنن

)فرينة()1(.نحوالتأنيثهاءفيهكانتفيماإلا

بمكة.الناسرئيسنيهروكان

."مالك"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

ماللث:وجمغ،مالكفهو،يملك(2)مالك،الحارثأبوكنيتهمالك

وففذ.فلأك

فأما،(3)ب!فضلاوماللثأبوفهو،كنانةبنالنضروأما:قتيبةابنقال

إلىقريشورجعت،خزاعةأبوإنه:قومويقول،اليمنإلىفصارالقمفث

.(4)اهفكأبوهافهوالنضر،بنمالك

إلالهقجذولا:الخؤاييئأسعدبنمحمدالبركاتأبوالئشابةوقال

بنالحارثوهو،غذوانبنتعاتكةماللثوأئم،غيزةييذلمغير،لافهز

القيسية،سعدبنتغوانة:وقيل،مجكرشة:ولقبها،غيلانقيسيىبنعمرو

ذلك.غيروقيل

.النضر""ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

أبوقال،!يقالنضرواسئمتخفذ،بابنهكنيتخفذ،أبوكنيتهالنضر

.(082:ع)جنيلابن""اللمع:انظر(1)

.!ملك":والصواب،الأصلفيكذا(2)

."والصلتمالكوولده،تريشأبو"فهو:""المعارففي(3)

.(67:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(4)
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بم
االننالعذبالورد

بذلكالنضزشبة:قيلالئضاز،وهوالأحمر)1(،الذهسث:النضز:الخشنىذر

وجهه.وإشراقيوجمايهلؤضاءيه

قيس.واسمه،قريشأبوهوكنانةبنالنضر:""الاشتمالصاحبقال

.(2)قريشجملكأنهإليهانظروا:فقالواقومهعلىوخرج:قال

تخفذ:لهيقالولدللنضركان:الخؤانىأسعدبنمحمدالتسابةقال

يكنى.كانوبهالنضر،ابن

وليسبدر،بهشفيتالذييخفذ،بن(3)الحرببنبدزوتد؟ومجن

غير.لامالكمنإلاللنضرت!عغولا،باقيولدله

تمييمأخثفضز،بنإلياشبنطابجةبن؟أبنفزبنتتزةالنضروأم

فز.ابن

جماعةخريمةبنكنانةفوتذ:ئي!ي!ئقتلاالكلآمجيئسالمبنالربيعأبوقال

مجفكانالسهيليئذكره-ويمفكان،وقالكولضيز،،يكمىكانوبه،النضرمنهم

فز،بنثتزةأفهم،وعامروعمزو،-اللامبإسكانوهو،الميمبكسرهذا

.(3:ع)للخشني"النبويةالسيرةغريب"شرح:انظر(1)

.(1/115)"الطبري"تاريخ:انظر(2)

الئشاخعادةمنجرىكما،"الحارث":ولعلها،منقوطةغيرأنهاإلا،الأصلفيكذا(3)

يخلد"،بنالحارثبن"بدرذكرمنعلىنقفلملكن،الألفمحذوفةيكتبوهاأن

تريبآ.سلفوكذا،يخلد"بن"بدر:المصادرفيوالذي
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نسبه!
بم

تفغقهالجاهليةكانتماعلى،خزيمةأبيهبعدخزيمةبنكنانةعليهاخقفت

عن!اللهفنهىغيرها،منبنيهاكبربعذهزوجيهعلىخقفتالرجلماتإذا

سمق!(قذقالأإأليمصل!تيئابماؤ!مةنكغقاؤلانتبهطوأ!:بقولهذلك

للزبير"بس!ئلا"كتابمنذلكأنوأظن،نحؤهالسهيلىوذكر،(1)122:النساء1

ذلك.ذكرفإنهتكار،ابن

لينم!آءآغتاتآؤ!مةنكخقاؤلانتبهطوأ!:تعالىقولهفيالسهيليئزاد

قبلذلكتحليلمنسلفقدماإلا:أي:فقال،122النساء:(أإلأماقذصسدف

لمأنهولئغقتمكأ!يرر،اللهرسولينسمثيمعاقيألأالاستثناءوفائدة:قال،الإسلام

شيءفييقللمأنهترىألا،سفاحمنولايغئه)3(كانأ)2(أمنأجدادهفييكن

،132ا!سراء:آلرتئ+(أ!ؤلا!قربوأ:نحو،سلفقدماإلا:القرآنفيعنهنهى

لحق(يآلأاآلتةحزتمآلئآلضفشنقئلؤأولا!،سلفقدمالاإ:يقلولم

التيالمعاصيمنشيءفيولا،سلفماإلا:يقلولم،133الإسراء:9

قدبينهماالجمعلأن؟الأختينبينالجمعوفي،الآيةهذهفيإلاعنها،نهى

وأختهاراجيلبينالسلامعليهيعقوبجمعوئد،قبلناقنشرعفيمباحآكان

في:انظرهالسهيليعناعتراضأنقلهوما،(1/22)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(1)

.(1/172)"الأنف"الروض

."الأنف"الروضمنمعكوفتينبينما(2)

:أي؟يغئهفلان،الزشئذةضذ:الغئة:(2/964)"اللغة"جمهرةفيدريدابنقال(3)

لرئته.
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الهننالعذبالمورد

علىوتنبيه،المعنىهذاإلىالتفات123النساء:9(!يمالأماقذصسلص:فقولهيتا

.المغزىهذا

.(1)العربيبنبكرأبيالقاضيعنالئكتةهذهالسهيلىونقل

المذكورةتزةأنلكؤدب؟فذةمفكرآأقصثالقولهذاعلىوقفمثولما

فجاء،خزيمةبنكنانةولدهبعذهفتزوجها،مذركةبنلخزيمةزوجآكانت

وقد"!يرر،اللهرسولسيدنانسبفيوقعهذاوأن،كنانةبنالتضرمنهاله

قال:قالعباسابنعن،الطؤيرثأبيعن،المدائنيطريقمنرؤينا

نكاحإلاوتذنيماشيم!،الجاهليةأهليسفاحمنوتذني"ماطيرراللهرسول

.(2)"الإسلامأهليكنكاح

تقهو!سزمت!ءآج!لمخذ:تعالىقولهتفسيرفيتقدمولما

كأ!يرراللهلرسولكتبإنه:الكلبيابنوقولي،1128:التولة1(عزيزتحتوآنفييص!تم

.(3)الجاهليةأمرمنكانمماشيئآفيهايجدفلم،ألممئةخمس

"كتابسماهلهكتابفيذكرالجاجطتخربنعمزوعثمانأبارأيثثم

وهي،وفاتهبعذأبيهزوجةعلىخزيمةبنكنانةوخقفط:فيهقال"الأصنام

خزيمة،بنالهودنبنأسدأئموهيمقحز،بنإلياشبنطابجةبن)أبنتتزة

.(1/380)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(1)

"الكبرى"السننفيوالبيهقي،(08121)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(2)

(7/190).

.(1/60)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنكاتبهعنهنقله(3)
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.................................يمتانةائن

فزبنتتزةوهيأخيهاابنةكانتولكن،أنثىولاذكرآ؟ولدألكنانةتلدولم

التضزلهفولدت،خزيمةبنكنانةعنذ=فزبنتميمأخث،طابخةبن؟أابن

كنانة.ابن

زوجةعلىخقفتكنانةأنسمعوايقاالناسمنكثيرغيطوانما:قال

وأهلمشايخناعليهالذيوهذانسبهما،وتفاوب،اسمهماولاتفاقي،أبيه

،نكاحققتع!يرالثهرسولأصالتيكونأنالثهومعاذ:قال،والنسبالعلم

منخرجتحتىالإسلامكنكاحنكاحمنأخرجزلت"ما:ءلجيىاللهرسولقال

الفخبي،فيوشككفرفقد،هذاغيزاعتقدفمن:وقال،(1)"وأبيأمي

به.وطقرؤضمكلمنطقرهالذيدئهوالحمد:وقال

."كنانةابنآ:اللهرحمهالمؤلفقال8

قيس،بنسعدبنتغؤانةأمه،النضرأبو:كنانةوكنية،الخغبة:اليهنانة

غيلافي.قيسبنعمروبنتهندبل:ويقال

قبائل:ن!صخالئ!بعموبغيزكنانةبنيومن:الخؤانىالتشابةقال

يمفكانوبنو،كنانةبنعامروبنو،كنانةبنعمرووبنو،كنانةبنقناةعبدبنو

عن،أبيهعن،الحسينبنعليبنمحمدبنجعفرطريقمنبنحوهروي(1)

أبيوابن،(61-1/06)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه،مرسلأ!النبي

،(4728)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيووصله،(13164)"المصنف"فيشيبة

وقال،!بهعليحديثمن(470:ع)"الفاصل"المحدثفيوالرامهرمزي

نظر.إسنادهوفي:(3/176)الحبير""التلخيصفيحجرابنالحافظ
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................................خرئقةائز

كنانة.بنمالكوبنو،كنانةابن

بنت9غوانةأفهوا9،كنانةفذركةبنخزيمةفوتذ:الشائبابنوقال

وأشدةوأشدآ،اعيلانبنقيسبنعمروأبنتهندبل:وقيلقيسابنسعد

ث!خأفز،بنتبزة(1)وأمهم،والفون،وعبذالثه-أشدةإلىتنسبفجذاثم-

.(2)خزيمةأبيهبعدكنانةعليهاخقفطمر،بنتميم

عامرأبووقال:الإشبيلىسلامبنعبداللهبنسلامالحسنأبووقال

فسئآشيخآوكان،خزيمةبنكنانةأدرك!ث!بنييا:وصيتهفيلابظالغذوانيئ

خروفيآنقدإنه:فقال،وفضلهلعلمهإليهتحغالعربوكانتالقدر،عظيتم

،الأخلاقومكارم،والإحسانالبروإلى،الثهإلىيدعوأحمذ،يدعىبمكةنبيئ

به،جاءماتتعدواولا،عزكمإلىوعرآ،شرفكمإلىشرفآتزدادوافاتبعوه

.(3)الحقفهو

."خزيمة"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

الخريم،واحدةخرقةتصغيرخزيمة:الشهيليئقالأسد،أبايكنىخريمة

الشيءشذوهو،الخريممنالواحدةالمزةوهي،خرقةتصغيريكونأنويجوز

.الصوابولعله،"وأمهما":"النسب"جمهرةفي(1)

"قال:الأصلها!فيجاءوقد،(1/6)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(2)

قيسبنسعدبنتعوانة:وقيل،عيلانبنقي!بنتعوانةكنانةأم:الزبيرابن

."عيلان

.(1/26)الحلبيالدينلبرهان"الحلبية"السيرة:انظر(3)
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شغمهمنيمتخذ،الذؤيممثلالخرم:اللهرحمهحنيفةأبووقال،وإصلاحه

تألفهولكن،الناسياكلهلاتمروله،النحلخلاياأسالهلهويتخذ،4الجبا

وتستطيبه)1(.الجزبان

منيكونأنويجوز:اليلآطىمحمدبنعبداللهمحمدأبووقال

خرايئم.:والجمع،الرمامفيهائشذالناقةأنففيالئزةوهي،الجرامة

شعرمنالبعيرأنففيتجعلالتيالحققة:الجرامة:بعضهموقال:قال

.(2)!شاشخيفهيخشبمنكانتوإن،بزةفهيصفرمنكانتفإن،ونحوه

أنفعظمفييجعلالذيهوالجشاشق:الأصصيعنغبيدةأبووقال

فيتجعلالتيهيوالبرة،المنخرينبينماوهوالوترةفيوالعران،البعير

القئجرين)3(.جانبيإحدى

سلمى:وقيل،قضاعةبنالخافيبنأسئقتمبنتسلمىهذاخزيمةأئم

الأثير)4(.ابنذكره،ربيعةبنأسدبنت

(5)وأخوه،فضاعةبنالخافببنجممرانبنخفوانبنتغيمثلأمهوأخوه

،(32/81)للزبيدي"العروسو"تاج،(1/28)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(خزم:دة)ما

.(خشش:)مادة،(17/181)للزبيدي"العروس"تاج:انظر(2)

.(3/132)و،(3/63)سلاملابن"الحديثغريب":انظر(3)

.(1/562)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(4)

.)وأخو(:الصوابولعل،""وأخيه:"التاريخفي"الكاملوفي،الأصلفيكذا(5)
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................................فذيىكةائنن

هذيل.وأمهلأبيهخزيمة

خزيمة،هتل:يقالفكان،الكعبةعلىهتلنصتالذيهووخزيمة

الأثير)1(.ابنذكرهكذا

عليهإبراهيمملةعلىماتخزيمةأن:عباسابنعنعطاء،عنوزوي

مضر.فيزيادةلذلكويأتي،(2)السلام

وهما:،قبيلتانالنسبعمودغيزخزيمةوابن:الخؤانىالتسابةقال

خزيمة.بنوأسد،خزيمةبنالفون

."مدركة"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال"

:إسحاقابنوقال،عمروواسمه،خزيمةأبو:وقيل،الفذيليأبوكنيته

عمرو-واسمه-وطابخة-عامرواسمه-فذركةإلياشوتذ:الزبيروقال،عامر

مجمرانبنخفوانبنتليلىواسمها،يخئلإلهثوأفهم-غقيرواسمه-وقفغة

جقى:شفيوبهانزار،بنربيعةة!باضرتةأفهاواسم،فضاعةبنالخافيابن

ضهمرئة.

عامر،اسمهطابخةوأنغمرو،اسمهفدركةأن:السائبابنوذكر

.(1/562)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

تاريخهفيحبيببنجعفرأبو"روى:(7/164)"الباري"فتحفيحجرابنقال(2)

ومضر،،وربيعة،ومعد،عدنانكان:قال!نماعباسابنحديثمن"المحبر"

فيعليهنقفولم،بخير"إلاتذكروهمفلا،إبراهيمملةعلىوأسد،وخزيمة

حبيب.لابن"المحبر"
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-كذاعمروإليهافخرج،أرنبمنإبلهفتقرت،لهنخغهفيخرجإلياسوأن

الزبير:وقال-عامروخرج،فذليكةف!فيفأدركها-عامر:الزبيروقال،قال

طابخة.ف!غيفطبخها)1(،فاصطادها-عمرو

وهي،ليلىأفهموخرجت،قفغةف!فيالجباء،فيغميروانققغ

.(2)زائدةوالنون،خطآوتقازفيشرعةفيهقشيوالخئذقة،فتخئلإقة

.(3)الرجالدون،خاصةللنساءكالهرولةيمشيةالخئذقةأن:الخليلوعن

يخندفت)4(.ف!فيتئخنلإلهين؟أين:إلياسلهافقال

الإبلنقزبالتيبالأرنبعامرمز:التطفيؤليميئعبداللهمحمدأبووقال

عامروأدرك،فطبخه،صيذكاطبخ:عمروأخوهلهفقال،فقتلهافرماها،منها

:فقالأباهمافحذثافردهاالإبل

طتختاقدأدركتماوأنتطقثتاماعامزياأدركت

لعمير:وقال

وانقمغتاأسأتقدوأنت

قفغةبنئخيئبنعمروؤتدمنخزاعةأن:فضزنشالثوتزعم:تال

.الصوابولعله،"فطبخه!فتضئد:"النسب!جمهرةفي(1)

.(1/5)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(2)

.والرجالللنساءكالهرولةمثة:وفيه،(4/335)أحمدبنللخليل""العين:انظر(3)

.(1/5)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(4)
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................................إئتامنائز

.إلياسابن

فذليكة.بنفذيلالنسبعمودغيزفدركةومن:الخؤانىالتشابةقال

وقيس،،وسعد،غاي!بالأولادمنأيضآلمذركةأن:السائبابنوذكر

.(1)مهلأغقالتولاذزخوا

."الياس"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

موافقآوتجغقه،الهمزةبكسرإلياس:الأنباريابنقال،عمروأبوكنيته

الهمزةبكسرالسلامعليهالنبئإلياسفإن،السلامعليهالنبيإلياسلاسم

غيز.لا

نا:منهاأقوالاشتقاقهوفي:-الأنبارفيابنيعني-وقال:الشهيلىقال

الألسن:أن:ومنها،والخيانةالخديعةوهو،الألسيىمن)يغتال()2(يكون

الشجاعوهو،نم!تلأرجل:قولهممن(4)إفعاأنه:ومنها،العقلاختلاط

.(3)زمتلاالذي

الرجاء،ضذ،اليأشأنهوهو،أصخالأنباريابنغيزقالهوالذي:قال

وتسقط،الابتداءفيتفتح:يعني؟وصلهمزةوالهمزة،للتعريففيهواللام

.(1/6)السابقالمصدر(1)

المثبت.والصواب،"فعيلل":الأصلفي(2)

"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر:انظر،المثبتوالصواب،"يغير":الأصلفي(3)

.(2/412)الأنباريلابن
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.(1)""الدلائلفيقاسموقاله،غيرهفي

ابنبكرأبوقال:""الاشتمالصاحبمحمدبنعبداللهمحمدأبووقال

أعجميآويكون)إفعالأ(،يكونأنيجوز:أوجهثلاثةفيه)إلياس(:الأنباري

القاسمأبوقال:وقال،عربيآيكونولا،(و)إبراهيم)إسحاق(بمنزلة

الأسماءباوزانتقديرهعناستغنىفقد،أعجميآاسمآجغقهإذا:الرخاجى

الهمزةوهل،أصفهمقائذزىلالأنه؟العربيةفيوزنلهيصخلابل،العربية

منالثانيالوجهوذكر،خطأالعرببأوزانفتقديزه؟أصليةأمزائدةفيه

والجهل.الحمقوهوالألس)2(،

أيضآفوزنه،الألسيىمنتجغقهإذا:الزجاجىالقاسمأبوقال:وقال

عليهايحكمولا،مزيدة)ألتسن(أولفيالهمزةلأن)يغيالأ(؟وليس،(4)إفعا

كلمةكلأوليفيالهمزةأنعلىأجمعواقدتراهمألا،بالاشتقاقأصليةبأنها

لكثرة؟ذلكغيرعلىدليليقومحتى،زائدةأبدآفهي،أحرفيأربعةعذدها

!فلادتها؟

وليس)أفغل(الشجاعصفةفي)ألتسن(أنعلىالدليلومن:قال

ضزقة.تركهم)قغقلي(ب

للعلامةكتاباسم"و"الدلائل،(29-1/28)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

لحاجي"الظنون"ك!ثمففيكما،(!302)سنةالمتوفى،السرقسطيثابتبنقاسم

.(1/760)خليفة

المثبت.والصواب،"الأليس":الأصلفي(2)
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يقالأخوله:قالماكولا،ابنقاله.الحروفآخربياءهذاإلياسثم

.(1)بالنونالتاس:له

فقهمز،بنإلياشنزايىبنفضزوتذ:الزبيرقال:"الاشتمال"صاحبقال

ويح!ترهم،آبائهمشتنمنغئرواماإسماعيلبنيعلىأنكر،إلياشأدركفلما

فردهم،بهوزضوا،رأئهجمغفمحتى،لهمجانئهولان،فيهمفضفهوبان

أهدىمنأولوهو،أولهاعلىتاقةشننهمرجعتحتى،آبائهمشتنإلى

وانهدامهالبيتغزقيبعذللناسالزكنوضعمنأولوهو،البيتإلىالئذن

البيت.زاويةفيفوضعه،بهطعزمنأؤذإلياىفكان،نوحزمن

.(2)وإسماعيلإبراهيتمبعذذهبكانإنما:يقولالناسوبعض

نظز.كقههذاوفي:قال

أهليتعظيتممضربنإلياشتعطمالعربترليولم:الزبيرقال:قال

.(3)وأشباههلقمانكتعظيمها،الحكمة

تعطمه،ودينبارعجمالذاوكان،أبيهؤصىوهو:دحيةابنقال

قاطبة.العردث

بالشل.ماتمن4أومضربنوإلياس!

.(326-7/325)ماكولالابن""الإكمال:انظر(1)

.(02-1/91)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(2)

.(2/232)الجوزيلابنلم("المنتظم:انظر(3)
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!ونسبه
بم

إلياسلأن؟إلياشوداء،يأسداءالشلئشفيإنما:ويقال:الشهيليقال

.(1)أامنهماتمضرابن

هلك،لئن:ونذرتشديدأ،أسفآيخندلهثامرأئهب!ق!يلأ،ماتولما

الرجاذوحزق!ب،الأرضفيوتسيخ،بيتيمطفهاولا،فيهماتبلدفيتقيملا

يوتموفائهوكانت،حزنآهلكتحتى،سائحةخرجت،هلكفلما،والالي!ت

تغي!تى!حالخميسيويمن!صشطلعتكقماتبيهتةأنفنذرت،الخميس

.(2)!مصشلا

يخندفت،زوقيإلياشنزاليبنفضزوتذ:حبيببنالملكعبدقال

فلمعيلانقيم!نوأما،إلياشوالألث،الأمفهييخئدلهثفأما،غيلانوقيسن

غيلانولكنفضز،بنقيم!ناختلافيبلاهوإنما،لقيسيىبألبعيلانيكن

كانتفلذا؟عليهيسابققيسكان،العربفيالفضليمشهورةىي!يقلفرس

شفمى:أبيبنزهيزاضطروقد؟عيلانقيس:تقولالعرب

ئ!ؤدإليهاتسبينقنالمجديمنغايةعيلانبنن!يقابتذزتإذا

،غيلانىي!يقعلىجميعآوالعربالشعر،لوزن؟عيلانابن:فقال

منهمااللذان،يخئدلهتزوفيمضربنهمرالياشمضر،بنقيس:ابنانهماوانما

.(1/29)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(1)

الأثيرلابن"التاريخفيو"الكامل،(2.232)الجوزيلابن"المتظم":انظر(2)

(1/635).
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بم

كفها.فضزقبائلوتقزغتتشغتت

افننالعذبالمورد

قيسفهو،المهملةبالعينغيلانوأما:ماكولابننصرأبوالأميروقال

مضز،بنإلياسنأخوالتاشوهو،عيلانقيسن:ويقال،مضربنعيلانابن

برجل:وقيل،بغلام:وقيل،لهكانبفرسغيلانن!يقشفيإنما:وقيل:قال

.(1)هلكانبكلب:وقيل،يحضئهكان

غئلان)2(.:لهيقالجبليفيؤيذلأنه:الأثيربنالحسنأبووقال

وهو-التاشفوتذ،والتاش،إلياشنزاليبنمضزوتذ:غبيدأبووقال

نغامة،بنو:لهمويقال،قييىفيب!يبأهلوهما،ودفمانقيسآ،-غيلان

إلياشسوىلمضروكانوعمرآ،وسعدآ،،خضفة(3)غيلانبنقيممنفولدت

ئغمبا.ولم،دزخواؤتدافيري!يقو

والتامنمضر،بنإلياشنزاربنمضزفولد:الكلبيالشائبابنوقال

.(4)عدنانبنقغذبنخيذةبنتالزبافيأفهما،غيلانوهو،مضرابن

وقولهم::النشابةالخوانيئالح!ينيئأسعذبنمحمدالبركاتأبوقال

غيلانويكون،نزاليبنفضزبنغيلانبنن!يقؤتذةقنبهالمراد،قي!ييئ

.(7/31)ماكولالابن""الإكمال:انظر(1)

.(1/563)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

."عيلانقي!"فوتذ:العبارةصوابولعل،الأصلفيكذا(3)

.(1/4)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(4)
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نسبه!
بم

الئاش.عيلاناسئموكان،إلياشأخا

أغق!تمضرفيكون،(1)السينبتشديدالناسنهو:المغربىالوزيزوقال

والتاش.إلياش

بألمحب،وليس،قيسآحاضنآكانعيلانإن:يقولمنالعلماءومن:قال

فذيم،سعذ:فضاعةفيقيلكماإليهفيضيفهمضر،بنعيلانن!يق:فيقول

أصخ.والأول:قال،حاضئهوفذيم

،!يق:لهميقالكقهمعدنانبنمعذوتذأنإلىنقروذهب:وقال

بعيد.وجهعلىذلكيجؤزونهموإنماخطأ،وهو

القغلإتة.إيادابنةالزباقيأندحيةابنوذكر

نزايىبنمضزفولد:إسحاقابنقال:""السيرةفيهشامابنوقال

.(2فقحربنوغيلان،مضربنإلياسن؟رجلين

فإنه؟إلياشتسئوا"لا:قالأنه"بحبروالنبيئعنويذكر:الشهيليقال

بالحبئ)3(.!عالنبيئتلبيةضفبهفيتسمغكانأنهوذكر،مؤمنآ"كان

بطنالنسبعمودغيزإلياشومجن:الخؤاننالبركاتأبوالنشابةقال

.(265:)صدريدلابن""الاشتقاق:انظر(1)

.(1/002)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

عليهنقفلمذكرهالذيوالحديث،(1/30)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

المصادر.منأيدينابينفيمامسندأ
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بم
افننالعذبالمورد

................................فضز.ائن

وأكئز،كثيرخلاففيهإلياشئنققعةلأن؟إلياسبنطابخةوهو،واحد

وخزاعة،خزاعةأبوأنهآخرونوذكر،لهت!عغولادرخأنهيذكرونشيوخنا

.(1)زقبتطناليمنإلىمضرمنائخرغواهموانما،أئمولابألمحبليس

ضهمبؤوبنو،طابخةبن؟أبنقزبنو:خصمقإلياشبنطابخةقبائليويمن

طابخة،بنأابنخميسيىوبنو،طابخةبن)أبنعمرووبنو،طابخةبن؟أابن

طابخة.بن؟أبنقناةعبل!وبنو

.مضر""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال*

القتنمنأو،القضيرةمنهو:الفتبىقال:مضزوأما:الشهيليقال

والعرفي،لبياضه؟فضزف!في،القتنمنئصنغشيءوالقضيرة،الماضي

أبوهلهأوصىبل:وقيلالحمراصمضر:قيلفلذلكأحمز،الأبيفقتسمي

حمراء2(.بفبه

وهوالماضير،القتنمنمشتقالأبيفقومضز:الخشييئذرأبووقال

.الحامفق)3(

ل!كناها؟الحمرايمضرشفتمت:عبيدأبوقال:اليلآطىمحمدأبووقال

.المظاذل!كناهابذلكسفيت:لهيلالسوداصومضر،الآذيميباقي

.(1/944)الحمويلياقوت"البلدان"معجم:انظر.مكةنواحيمنناحية:قزتطن(1)

.(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(4:)صللخشني"النبويةالسيرةغريب"شرح:انظر(3)
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نسط!و
بم

لقا:قالواإنهم:بالت!بالعلمأهلمنواحدغيرعنالزبيزوقال

فسفي،حمراءناقةمفمزوأعطى،الكعبةبولايهالادآآثر،الوفاةنزازحضزت

جاريةأنمارأوأعطى،الفرسربيعةفسفي،نرشةربيعةوأعطى،5الحمرامضز

أنمار.تجيلةف!فوا،بنيهفحضتت،تجيلةتسفىله

قستم،الوفاةحضزتةلمانزارآأن:المغيرةبنعلىحدثني:الزبيزوقال

أشبقهاوما-حمراءأدممنوهي-الفبةهذه!تيئيا:فقال،تنيهبينماته

لربيعة،أشتههوماالأسو؟الجباءوهذا،4الحمرامضزفسقيلمضز،المالمن

مالمنأشبقهاوماالخادئموهذه،الفرسيىربيعةفسقيدفمآ،خيلآفأخذ

والمجي!منالتذرعوهذه،غنمهمنالئفقالادفأخذشفطاء،الخادئموكانتلإياد

فيه.فجلسالمجل!نفاخذ،لأنمالي

فيواختلفتم،ذلكفيعليكمالأمزأشكلإن:لهموقال:علىقال

الأفعىإلىفتوخهوا،القسمةفيفاختلفوا،البزفميئبالأفعىفعليكم،ةم!ملا

زعي،قدكلأمضزرأىإذ؟مسيرهمفييسيرونهمفبينماعمرو،بنالقققس

:إيادفقالأزؤر،وهو:ربيعةفقاللأعور،هذارعىالذيالبعيرإن:فقال

رجللقيهمحتىقليلآإلايسيروافلم،شرودوهو:أنمارفقال،أبتروهو

أزؤر؟هو:ربيعةقال،نعم:قالأعور؟هو:مضرفقال،البعيرعنفسألهم

نعم،:قالشرود؟هو:أنمارقال،نعم:قالأبتر؟هو:إيادقال،نعم:قال

حتىفلزمهم،رأوهمالهفحلفوا،عليهفذلوني،بعيريصفةهذه:فقال

منهم،بعيزةوطلب،البعيرصاحمتفنادى،الأفعىعلىفنزلوا،نخرانقدموا
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بم
الهننالعذبالمورد

؟تروهولموصفتموهفكيف:الأفعىفقال،نرهلم:فقالوا

أعوز.أنهفعلمت،جانبآويدغجانبأ،يرعىرأيئه:مضرفقال

الأثر،فاسدةوالأخرىالآثر،ثابتةقذميهإحدىرأيت:ربيعةقال

أزوز.أنهفعلصث

.تغزهبهلفزق،ذتالأكانولو،تغرهباجتماعتتزةعرفت:إيادقال

نتته،الففتف!المكانفييرعىكانلأنهشزود؟أنهعرفث:أنمارقال

منه.نتتآن"دأآخزمكانإلىيجوزهثم

بعيزك.فاطلب،بعيركبأصحابليسوا:الأفعىفقال

كماوأنتمإلىتحتاجونلا:لهمفقالفأخبروه،خترهمعنسألهمثم

عنهم.وخرج،وشراببطعاملهمدعاثم،أرى

قئر.علىنتمطأنهلولاأجود،خمرآكاليومأزلم:مضرفقال

كفبه.بقتنزبئيأنهلولا،أطي!تلحمآكاليومأزلم:ربيعةوقال

له.ئدعىالذيأبيهلغيرأنهلولا،أسرىرجلآكاليومأزلم:الادوقال

حاجتنا)1(.فيأنفغكلامآكاليومأزلم:أنماروقال

أفزها؟ماشربناهاالتيالخمز:للقفزمافيفقال،كلاقفمالأفعىفسمع

أبيك.قبرعلىغرسئتهاشجرةمن:قال

المثبت.والصواب،"فيكلامأأنفعكلامألم:"الأصل"في(1)
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بمدونسبه

أفره؟مااللحمعنالرامجيئوسأل

وكانتغيزها،والدالغنيمفييكنولم،وماتتوضغتشاة:فقال

بها.فأرضعناهائزضغكلبة

له،ئوتذلاقيلثتحمتكانتأنهاوأخبرتفأقزتفسألها،أقهأتىثم

منه.انتفجئت،مئيرجلأفافكئ!ثالففذ،يذهمتأنفكرفث

بهأوصاهموما،خبزهمعليهفقضوا،قضمتكمقفهموا:فقالفأتاهم

واختلاقهم.أأبوهما

الدنانيزلهفصازتلفضز،فهيماليمنالحمراءالفبؤأشبهما:فقال

.4الحمرامضزفسفيتالخفز،والإبل

الخيللهفصارت،لربيعةفهيودواكتماليمنالأسودالماذأشبهوما

.الفرسربيعةفسفيتدفمأ،وكانت

لهفصازتلإياد،فهيمالمن-شمطاءوكانت-الخادتمأشتةوما

الغنم.منالئفقالماشية

.(1)كلذعلىعندهمنفساروا،،والأرضيىبالدراهيملأنماروقضى

:فقالالخفز؟عرف!طأينمن:لمضرفقيل:الأثيربنالحسنأبوزاد

الأثيرلابن"التاريخفيو"الكامل،(86-1/85)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(1)

(1/635).
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بم
الهنىالعذبالمورد

.(2)"النبوة"أعلامفيالماؤزدئوذكره،(1)ديدشعطشأصابنيلأنني

علىنبتإذاالكزتملأن؟ذلكقالإنماأنهالعلمأهلبعفقليوذكر

.غيرهمنانفعالآأقلئانفعائهيكون،قبور

اللحتم؟علف!تأينمن:لهقيلربيعةوان

شخقهافإن،الشاةلحيمبخلافب،شخقةتغفوالكلبلحتملأن:قال

لحضها.يعفو

.الكفب)3(رائحةمنهشمضثلأنني:قالالماوردخوذكر

أبيه؟غيرإلىينتميأنهعلضتأينمن:لهقيلإيادآوأن

ديئا.أصفهفيكونمعنا،يجلسولم،الطعاتموضعلأنه:قال

يعقفه)4(.مايتكقفرأيئهلأنني:الماورديوقال

منسقطأنهذلكث!بسوكانخذا،قنأؤذومضر:الأثيرابنقال

المرعى،منالإبلفأتته!يذاةيا!يذاةيا:يقولفجعل،يذهفانكسرت،بعيره

صوتآ.الناسأحسنمنوكانخذا،،وريمستضقخفلما

مضزفوضغ،الإبلفاجتمدتي،فصاحلهمولىيذتز!ي!كبل:وقيل

.(1/564)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

.(542:)عسللماوردي"النبوة!أعلام:انظر(2)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(3)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(4)
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نسبه!

.(1)هيفالنامنوزادالخذا"

بم

كاناف!نهمافضز،ولا،ربيعةت!ثوا"لا:الحديثوفي:الشهيلىقال

مؤمتين")2(.

شودفيأفهماله!ايادآ،فضز،قغذبننزازووتذ:الكلبىالسائبابنقال

غدنان)4(.بنالذيث)3(بنغذبنث

مضزأئماسمأن:"التحفة"كتابفيالخسنيالحسينبنمحمذوذكر

الزبيزوقالهغذ،بنث-معجمةبخاء-خبية:وقيل:قالغذ،بنثشودة

بكار.ابن

أفهموالادوأنماز،،وربيعة،غذث!نبشودةخاصةمضزأتمأنوزوي

.(1/564)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

،"...رليعةولامضرتسبوا"لا:وفيه،(1/30)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

بكار،بنللزبيروعزاه،اللفظبهذا(6/529)"الباري"فتحفيحجرابنذكرهوقد

كاناف!نهما،ومضرربيعةتسبوا"لا:بلفظ(5/168)"الميزان"لسانفيوذكره

فهو،المذكورالغلابيوهو،زكريابنمحمدإلا،ثقاترواته:وقال،"مسلمين

يضع:قولههذاالغلابيفيالدارقطنيعنذلكقبلنقلقدحجرابنوكان.آفته

الحديث.

الكلبيلابن"النسب"جمهرةفيكماالمثبتوالصواب،""الدثنة:الأصلفي(3)

معجمةثاءوآخره،مكسورةمهملةبدالديث:"اجممال"فيماكولاابنقال،(1/4)

الديث.بنغذوابئه،عدنانبنقغذأخوعدنانبنديثهو،بثلاث

.(1/4)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(4)
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بم
افننالعذبالمورد

.................................لييراائز

بنتجؤشتمبنؤغلان)1(بنثالخذالةأفهماوأنماز،وربيعةغذ،بنتشقيقة

خزفيم.بنذؤةبنفقييتةبنعمروبنتجفققة

الصريخومضزربيعةأن:وجماعهوالزبير،حبيببنالملكعبدوعن

مناحدعندفيهماشكولا،السلامعليهماإبراهيمبنإسماعيلوتذقن

ع!برر)2(.اللهرسوذولذفضزأنالت!بأهلمنأحديختلفولم،العرب

نإ:المسئببنسعيدإلىبسند؟حبيببنالمللثعبذوقال

،(3)"إبراهيممفهعلىمسلمآكانف!نهمضز؟ت!ئوا"لا:قالكأخيررالثهرسوذ

مات:قالعباسابنعن،عطاءعن،خزيجابنعن،معاويةأبووحدثنيقال

،عيلانوقي!نومضز،،وربيعة،عدنانبنوقغذ،وعدنان،عدنانوالذأذ؟

تذكروهمفلا،إبراهيتميمقهعلى،الإسلامعلىوخزيمةوأشد،،وضئة،وتميثم

.(4)المسلمونبهئذكربماإلا

.8نزار"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

)خذالة:(1/6)للزبيري"قريش"نسبوفي،"علانأوحد!بنت:الأصلفي(1)

بنت)الحذالة:أنها(1/59)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنوذكر،(وعلانبنت

ولم،(وعلانبنت)الجذالة:(1/4)الكلبيلابن"النسب"جمهرةوفي،(وعلان

الاسم.هذاضبطمنولا،(رح)بنتأوحد()بنتذكرمننر

.(1/26)البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(1/6)للزبيريتريش""نسب:انظر(2)

تريبأ.تخريجهتقدم(3)

حبيب.ابنغيرخرجهمنعلىنقفلم(4)
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فسبه!
بم

.الأثير)1(بنالحسنأبوذكرهما،ربيعةأبا:وقيل،إيادأبايكنىيزاز

حينأبوهوكان،القليلوهورر!لامن:الشهيلىقال،النونبكسرنزار

(2)الأصلابفيينتقلكانالذيالنبؤةنوزوهو،عينيهبينالنورإلىونظزؤلذ

نرركقههذاإن:وقال،وأطعمونخز،شديدآفرحآبهنرخ،رر!هب"محمدإلى

.(3)لذلكنزارآفسميالمولود،هذالجق

السؤالفيالإلحاخوالئرر:التطفئويحمىمحمدبنعبدالثهمحمدأبووقال

مج!برو)4(؟اللهرسوذنززت:الخطاببنعمرحديمثومنه،الأعرابيئابنعن

عليه.الحخت:أي

دؤةبنفقييتةبنعمروبنتجفقمةبنتجؤشتمبنثفعانة:هذانزايىأئم

خزفيم)5(.ابن

.(1/565)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

المثبت.والصواب،""الأصل:الأصلفي(2)

.(1/30)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

قولمنوهو،!هأبيهعنأسلمبنزيدحديثمن،(3943)البخاريرواه(4)

ذلك،!هعمرفقال،يجئهفلم،مراتثلاثشيءعنسألهوقد،لنفسه!بهعمر

نفسه.يأئب

الزبيري"وروى:الأصلها!وفي.(1/4)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(5)

عديبنعوفبنعامربنجلهمةبنجوشمبنتمعانةمعذأمأنتريش""نسبفي

جرهم.بندبابن
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بم
الهنىالعذبالمورد

................................قغلإ.ائن

نامجمة)1(.اسمها:ويقال:الشهيليقال

معد"."ابن:اللهرحمهالمؤلفقال"

قال:الشهيليئقال،والدهبكروهو،قضاعةبوتدهقضاعةأبوكنيته

الغذ.من)مفعلآ(يكونأن:أحدها،أقوالثلاثةقغدفي:الأنبارفيابن

فيليسكانلهرانأفسد،:أي؟الأرضفيقغذيمن)قغلآ(:الثاني

فيئديخلالتضعيفتفإن،التضعيفمعإلا)قغل(وزنعلىهوماالأسماء

فيها.ليسماالأوزان

،الفرسمنالفارسغعتىموضغوهما،القغذينمنيكونأن:الثالث

اشتقاقومنه،القوةوهو،العينبسكونالمغدمنالآخرينالقولينعلىوأصله

.القيذة)2(

أيضآ:تمغذذ:ويقالاشتذ،إذا:تقغذذمنوقغذ،:الخشييئذرأبوقال

.(3)الذهابفيأبغذإذا

طيئءفيلأن؟الدالوتشديد،العينبتحريكمغد:التطفئويح!ىوقال

جرهم،بندبةبنعديبنعوفبنعامربنجوشنبنتعتةأمهمأن:روايةوفي=

."الجيشبذاتربيعةوابنهنزازودفن

.(1/33)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفيو"الزاهر،(1/31)السابقالمرجع(2)

(2/125).

.(4:)صللخشني"النبويةالسيرةغريب"شرح:انظر(3)
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!ونسبه
بم

العين،بتسكينقغدآأيضآخثغيموفي،قميئةبنمالكبن،العينبتسكينقغدآ

فحافة.بنماللثبنكعببن(1)ميتبنالحارثابن

أعذةالشيءغذذتمن)مفعلآ(يكونأنويجوز:قطردبقال:وقال

.(2)أذع

التذكيزوثقيف،ىيث!يرتوقغذ،علىوالأغل!ث:النحويونقال:وقال

.(3)لهثلصروا

الخزفمية)5(.تجفدتي)4(بنالقفيمبنمتقفدد:هذامغدأئم

رجلآ،عشزسبعةعدنانبنقغدوتذأن:حبيببنالملكعبدذكر

بكروهو،قضاعة:أغقبوافالذين،ثمانيةوأعقمت،تسعةغمببلامنهمذزقي

يكنى.كانوبه،واللإه

بنوقتمقا!بز،وايا؟معذ،بنونزازعمزو،واسمه:الزبيزقال

وختيد،-الزقاخوهو-وغبيد،وخئذان،قتضة:وقيل،فئمق:وقيل،معذ

.الأنسابكتبعامةفيكماالمثبتوالصواب،""تميم:الأصلفي(1)

.(2/126)الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر:انظر(2)

."التنوير"كتابفيدحيةابنعن،(8/359)"العروس"تاجفيالزبيديذكره(3)

:(1/1)الكلبيلابن"النسب"جمهرةوفي،الأصلفيوضطتكتبتكذا(4)

.()تجفخب

جلحت،بنلهموبنتمنها:وقيلمهدد،:الزبيركتاب"في:الأصلهامث!في(5)

."نوحبنسامبنلوذبنإسليحيابنعابربنيلمعبنطسمبنجليد:روايةوفي
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بم
الهننالعذبالمورد

وسمقيم.

ئعرلهثأربعةمنهمنذكر،ثمانيةعدنانبنمعذوتذ:قتيبةابنوقال

الأربعةأنعلىالت!بأهليوأكثر،(\وإلادل!وقتم،ونزار،،فضاعة:أعقائهم

باليمن.لجقوا

نزارآ،عدنانبنمعذفوتذ:الكلبىالشائببنهشائمالمنذرأبووقال

جغتز،فيانتسبواوقد،وقفاعة،(2)يقزذوالغزلهت،وشنامآ،وفتاصة،وقتصأ

فيوهم،الزقاخ)3(وغبيذ،وخيذة،درقيوخيذان،ذزقيوشكآ،ذرخوغؤقآ

يمئذة.أبووهو،وخنادة،وآؤدآ،غذفيوهم،وختيدأ،كنانةبني

بنثفعانةوأفهم،والقختم،باطلوهوجيادة)4(،:التقظانأبووقال

الخرهمية)5(.تجؤشم

نإ:فقالوالضفبهوتبفيالنشابونواختلف:الخؤانىالنشابةوقال

أوزدفالذي،نزاليغيزلهيكنلم:قوموقال،ثمانية:وقالواعشز،أربعةوتذه

وخنيد،،الزقاخغبيذعدنانبنقغذمنوالغعمث:قالولدآعشزأحذلهأن

وغؤف،،وخئذان،وفناصة-قتمقبل:وقيل-وقتضة،وخفدة،وختادة

.(63:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

ذرية.يتركولمتوفيأنه:الكلمةهذهمعنىأنتقذم(2)

."الزقاح!وغبيدة:"النسب"جمهرةوفي،الأصلفيكذا(3)

."جيادة":"النسب"جمهرةوفي،الأصلفيكذا(4)

.(4-1/2)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(5)
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نسبه!

عة.قضاو،هموشا،وشط

بم

:قال،نزارآإلاوغيرها،اليمنفيانتقلواكفهم:العلماءقال:وقال

وشناثم،،والقخئم:النشابونوقال،القبيلهففرةأبوهوهذاخيذانإن:قيلوقد

ماللثفيفانتسبالزقاخغبيذفأماقغذ،أولادوأؤدوالضخاذ،،وخبي!ب

خيذة:وأما،اليمنفيماللثبنالغشيرةسبفيفانتسب:شناموأما،يمنانةابن

:آؤدوأما،كنانةبنماللثفيفانتسب:القخئموأما،الأشغريينفيفانتسب

الئعمانمنهمكان:وقيل،ععئهفانقرضن:قتمقوأما،قذججفيفانتسب

المنذلي)1(.ابن

الضخافي،بنعبداللهالقرنينذو:قالأنه!اعباسيىابنعنوروي:قال

.(2)عدنانبنقغذأبو

أمزلمانضزئختأن:بكرأبيبنالربيزذكر:ساليمبنالزبيعأبوقال

مه؟زو،اللهأنبياءلقتيهئم؟وقتيهم،عليهمالجنودوادخالي،المغرلمحببلادبغزو

ذلكفيإسرائيلبنينتىديمزفيماوكان-خققيابنآيىفتاآقز،رسالايهئم

إلىمعكواحمفه،النبيينخاتئمؤتل!مجنالذيعدنانبنقغذب!كاآفي-الزمافي

.(3آفزلاوتوذ،الشايم

(1)

(2)

(3)

.(2/034)للنويري"الأرب"نهاية:انظر

"الأرب"نهايةفيالنويريأوردهوقد،الشنةمصادرشيءفيعليهنقفلم

(2/341).

.(16/8)للنويري"الأرب"نهاية:انظر
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بم
الهنىالعذبالورد

علىعدنانبنمعذاحملأدبآليفتاإلىتعالىاللهأوحى:الشهيلىزاد

فحملمحمد،اسمهنبيآصفبهمنمستخرجفإني،العراقيأرضإلىالبراقي

وتزؤخكبيرأنإلىإسرائيلبنيمعوكان،سنةعشرةاثنتيابنوهومعذآمعه

فعانة31(.اسفهاامرأة

:قالاكثز،والأول،عدنانالمحموذ:ويقال:ساليمبنالزبيعأبوقال

اللهرفغفلمامعذآ،فاحتملامقكينبعث!اللهأن:عباسابنعنحديهمبوفي

أخوايهمعوناحيتهابمكةفكان،يهامةمنموضعهإلىزدمة،العربعنبأشه

خزفيم)2(.من

عشرينمغذبنوبلغلما:قالالمغيرةبنعليئحدثني:الزبيزوقال

،مزابثلاثعليهمفدعا،السلامعليهموسىعسكرعلىأغاروارجلآ،

موسى!يا:قالبشيء؟!فيهمئجئنيفلم،قويمعلىدعوئك!ربيا:فقال

.الزمانآخرفييخيزتيفيهمقويمعلىدعوت

غذ،:الذيمث:وقيلالذيمث)3(،أبيهمنمغذ!اخوة:الأثيرابنقال

وأئتن،غذنصاجمثهو:قيل،عدنانبنوغذن،الذيسثبنعذ:وقيل

.(1/33)للسهيلي"لأنفا"ا!سوض:انظر(1)

.(1/13)للكلاعيلاكتفاء"ا":انظر(2)

فيالأثيرابنعندوقعوكذا،تالييهوفيالموضعهذافي"الريث":الأصلفي(3)

:(1/9)"العربأنساب"جمهرةفيحزمابنقال،المثتوالصواب،""الكامل

.عدنانابن،نقطثلاثعليهاالتيوالثاء،منقوطةغيربالدال:الديث
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نسبه!
بم

................................غذنآنائن

عنذباليمنعدنانولذفلحق:وقال،غذنل!نون!فهذرخ،أئتنئنسمث!!اليه

إلىرداه،الحرفيسكتمبفلما،مغذآوتزختاأيىفتاوحملنضمز،ئختحرهمب

.(1)باليمنلحفواقدإخوتهفرأى،مكة

."عدنان"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال"

ومنه:،(2)أقامإذا:غذنمن)قغلان(،ف:عدنانوأما:الشهيلىقال

.(3)جواهرهطلبعلىفيهيقاملأنه؟الدالبكسرالقغدن

وذكر،اشتقافهاهذامنأئتنوعدن،فيهلإقامتها)4(:دريدابنوقال

.(5)اهبأقامجفتزمنرجلأئتنأن

تحتهاياءثم،مهملهبدالي-والذيمث،مغذآعدنانفولذ:الكلبيئابنقال

.(7قفذدلموأفهمدزخوا،وغذيئأ)6(،والعىوأتئآ،-مثلثةثايثم،نقطتافي

مجنعدنانمنالغع!تإن:النشابينأكمرقال:الخؤانيئالنشابةوقال

الذيالفذقمثوهو-والضخاذ،والنعمان،والذي!ث،الحارثوهو،غذ

.(1/565)الأثيرلابن"التاريخفيالكامل":انظر(1)

.(1/31)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(16/303)للعيني"القاريعمدة":انظر(3)

الجواهر.:أي(4)

.(2/665)دريدلابنكلاهما"اللغةو"جمهرة،(32:)ص""الاشتقاق:انظر(5)

."النسب"جمهرةفيكماالمثبتوالصواب،وعدينا""والعنى:الأصلفي(6)

.(1/1)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(7)
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بم
افننالعذبالورد

وهو-وغذن،وأئيئ،والغى،وغذفي-الفذقبيمنأحسن:القثتنفيئقاذ

.وعدا)1(،وأ)،ونتت،وعمرو-غذنصاحمث

عن،صالحأبيعن،أبيهعن،الكلبىالشائببنمحمل!بنهشائمقال

،عدنانبنقغذإلىالت!بفيانتهىإذاكأ!يرراللهرسولكان:قال!نماعباسابن

دلث،و!ؤئا!ق:ثناؤهجلئالثةقال،النشابون"كذقي:قالثم،ك!فأ

.لعققه)2(ئغفقهأنالثهشاءولو:عباسابنقال،"138:الفرقان9(كمثر

صخفالذي،فيهمضطزبالأسماءمنعدنانبعدوما:الشهيلىوقال

ابنطريتيمنزوقيقدبل،يتجاوزهولم،عدنانإلىانتسبأنهري!أكالنبيئعن

والأصخ،ثلاثأ"أومرتين،النشابون"كذلت:قال،عدنانبلغلماأنه:عباس

مسعود)3(.ابنقولمنأنهالحديثهذافي

ذلكفولهقفما،عدنانإلىئنسمثإنما:قالأنه!تهعمزعنوزوي

.(4)وهمايذزىلا

.(2/339)للنويري"الأرب"نهاية:انظر(1)

"تاريخفيعساكرابنرواهوالحديث،(1/1)الكلبيلابن"النسب"جمهرة:انظر(2)

.(3/52)"دمشق

"الدرفيكما؟حاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابنحميد،بنعبدعنهرواه(3)

.(5/9)للسيوطي"المنثور

)إنما:كالآتي!بهعمرقولساقوقد،(1/32)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)

.(وهماندريلاذلكفوقوما،عدنانإلىننتسب
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نسبه!
بم

كتابفيالمقديحمىفدامةبنأحمذبنمحمدبنعبذالثهمحمدأبووقال

وساقهع!يررالنبين!متذكزلما،!بن"القرشيينالصحابةأنسابفي"التبيين

بينفيماواخئيفت،الناسمنأحدفيهيختيفثلمماهذا:قال،عدنانإلى

يختلفواولم،كثيرأاختلافآنوحبنوسايمإبراهيتمبينوفيما،له!اسماعيلعدنان

وفضزربيعةأنفيولا،سايمؤتدمنإبراهيتمأنفيولا،إسماعيل!طفي

.السلامعليهإسماعيلؤتديمنالصريخ

ثمانية.إسحالتئابنوذكر،5آباعشرةإبراهيتموبينعدنانوبين:وقال

سبعة،أو،آباءأربعةبيتهمايكونأنالعادةفيوشمتحيل:الشهيلىقال

.(1)عشرونأوعشر*،أو

جدآ.أربعينمننحوآعمروأبووذكر

فياضطرالمحبعلىالق!غودخالحسنأبوكقهمذكزهموقد:قال

أحدآوجدناما:غروةعنزوكيئ:الزشاطىوقال،الألفاظفيوتغيير،الأسماء

منعدنانأنعلىواتفقوا،قحطانوراءماولا،عدنانبنقغذوراءمايرفع

منوإسماعيلعدنانبينفيمااختلفواأنهمإلا،السلامعليهإسماعيلوتد

،ثلاثون:وقيلعشز،خمسة:وقيل،تسعة:وقيل،سبعة:فقيل،الآباء

ثلاثة.:وقيل

وأسمائهمالآباءعددفيالاختلالهثدكزلفا:الخؤانىالنشابةوقال

.(1/33)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



بم
افننالعذبالمورد

ذكرعلىواقتضرفوقهما،فيماالخوضقفطغ،وقحطانعدنانفودقفيما

يمنى،:قيلقحطانوتل!منكانفقن،صحيهعلىلاجتمامجهم؟دونقماما

وليس،يزاليفيأو،قي!يميئأو،يخئلإفيئ:قيلعدنانبنمغلاوتل!منكانومن

وهو،لعدنانجذأعشزخام!نآخزقحطانلأن؟عدنانتعددفيقحطان

.(1)رباعبنفاتغ

الفقؤيمبنأددبن؟أبنعدنانأن:الثهرحمهالمؤلفاختارهوالذي

بنإسماعيلبننابمببنئشختبنتغزقيبنئشخمتبنتيرخبنناخوليابن

.(2)السلامعليهماإبراهيتم

خلفبنالمؤمنعبذمحمل!أبوالنشابةالحافنماشيخنااختارهوالذي

بنالققي!عبنائت!عبنأذدبن؟أبنعدنانأنالذفياطىالحسنأبيابن

ساقههكذا:وقال،إسماعيلالذبيحبنقيذازبنخقلبنب!تنبنسلامان

وأحسنهاالطرقأصخوهذه:وقال،الخؤانيئعليبنأسعذبنمحمدعليأبو

المؤلف:قولأنواعلم،(2/296،298)للنويري"الأرب"نهاية:انظر(1)

النويريذكرهوالذي،منهالمراديفهملا(...لأن؟عدنانتعددفيقحطان)وليس

خطأ،ذلكأنوذكر،قيم!نكفهمعدنانبنمعذوتذ:يقاللاأنهالصددهذافي

العشرينالجذأخوهواليمنأباقحطانلأن؟تقنجذقحطانيمنقيسنوأين:قالثم

عابر.بنفالخوهو،لقيس

الغنيعبدالحافظعن(1/62)"بالوفيات"الوافيفيالصفديأيضآذلكنقل(2)

تعالى.اللهرحمه
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الت!ب)1(.فيشيوخناروايةوهي،وأوضخها

وذلك:الخلافسببفيالفاضيئة""المقدمهفيأيضآالخؤانىوقال

يرجغونكانواوإنما،إليهايرجغونكتبأصحالمحتيكونوالمالعرلمحبقدماءأن

الاختلالهث.حذثذلكفمنبعف،منبعضهمحفطإلى

عمدةوهي،الروايابأحسنهينحنأوردناهاالتيالروايةوهذه:قال

الشرفشيخالشريفثعفناوابنشيخنايعتمذكانوعليها،النشابيناكثر

.وغيرهالطرشويحميئالنشابةالح!ينيئجعفرأبيبنمحمد

ذكرهما:عدنانبعذفيمارويشيءوأصخ:قالفإنه:الشهيليوأما

زفعة،بنوهببنعبداللهبنيعقوقيبنموسىطريقمنبشرأبوالذولابى

أددبنأذبنعدنانبن"مغذ:قالأنهىخيىالنبيئعن،سلمةأمعن،عخيهعن

هوفرئد:سلمةأمقالت،"الثرىأعراقيبنالتزىابن-بالنون-زئدابن

إبراهيتم،ابنلأنه؟(2)إسماعيلهوالثرىوأعران،نتمتهووالتزى،الققي!غ

.الثرىتأكللاالنازأنكماالناز،تاكلهلمهم!ابراهيئم

"كذقي:قولهمنتقذملمابفعايىضيىليسعنديالحديمثوهذا:قال

أعراقيبنالتزى"ابن:قوئهيكونأنيحتملمتأؤلمحديمثلأنه؟النشابون"

.(1/285)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

،"اليرى"بن:بدلالبراء"ةبن:فيهووقع،(9135)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

"وتزى:(1/445)"المشتبه"توضيحفيالدينناصرابنقال،تصحيفوهو

.،الثرىأعراقابنأيضأ-مفتوحهراءثم،مفتوحهتحثبمثناة-
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بم
الهنىالعذبالورد

الققي!غأنيريدلا،(1)"ببارتمنوآدم،آدتمبنو"كفكم:قاذكما"الثرى

أصحالتلأن؟غيرهأوالتأويلهذامنبدولا،لضفبهلإسماعيلابندونهوقن

.(2دهابراهيمعدنانبينالمدةئغدفييختلفونلاالأخبار

الاشتقان)3(.يوضئهالايحمزيانيةأسماءعدنانبعذفما:دريدابنقال

الأعجميه4الأسماهذهمنكانما:التؤزيىخ)4(أحمذبنمحمذقال

(2)

(3)

(4)

.!اليمانبنحذيفةحديثمن،(2938)""مسندهفيالبزاررواه

.(33-1/32)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر

.(32:ع)دريدلابن""الاشتقاق:انظر

التوزريالدينقطب،الثاطبيالقيسيعليبنأحمدبنمحمدبكر،أبوهو

تولى،والرجالبالحديثعالم،(!685)وتوفي،(!160)سنةولد،القسطلاني

اعتقادعنالبيان"لسان:مصنفاتهمن،وفاتهحتىبالقاهرةالكامليةالحديثدار

.(5/232)للزركلي""الأعلام:انظر."الجنان

هو:المقصودلأن؟المؤلفمقصوذهوليسالمذكورهذاولعل،هذا

ويقال،التوزريالمصري،عمربنعليبنمحمدبنعليبنمحمد،عبداللهأبو

،المياهوتوزيعالريهندسةعلماءمنويعد،متفننأديبوهو،الشباطابن:له

مصنفاته:من،(!681)سنةفيهاوتوفي،(!618)سنةإفريقيةبلادمنتوزرفيولد

انظر:.السيرةفيالشقراطسيةالقصيدةفيهشرحالمرط"،وسمةالسمط"صلة

.(6/283)للزركلي""الأعلام

باسمهوالرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيتصريخهوالقولهذاإلىدفعوالذي

بابنالشهير،التوزريعليبنمحمدالحافظقال:فقال،الذكرآنفكتابهواسم

الشقراطسية.القصيدةعلىشرحهفيتعالىاللهرحمهالمصري
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للغخمه؟الصرفمنمنعهفيخلافتفلافصاعدآ،أحرفبأربعهعلى

الوسطمتخزكيكونأنفإما:أحرفيثلاثهعلىمنهاكانوما،والتعريف

فحكفهويزد،كنوع؟الوسطساكنيكونأنوإما،الأوليحكئمفحكفه

المشهور)1(.علىالصرلهث

.أذ""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال*

اختلفوقد:فقاذالمختضر،هذاغيرفياللهرحمهالمؤلفثذكروقد

جاءوقدأدد،:يقولمنومنهمأد،:يقولمنفمنهم،عدنانوالل!فيالناش

بسندهعنه"تاريخه"فيعساكزبنالقاسيمأبوذكرهما،القولافيالرهرفيعن

.أيضا22(

الطيبأبوحدثنا:قال،الفقريبنبكرأبيإلىأيضآبسندهؤيروى

المنذليبنإبراهيئمحدثنا،سببنعبذاللهالفضليأبوحدثنا،جعفربنمحمذ

فذكر،آدتمإلىالت!تعليئأفلي:(3)زمعبنلعبدالثهقلث:قال،الجزامى

.(4)ددأبن؟أبنعدنانابن:قالثممعد،إلىالنس!ت

.(1/352)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

بإسنادهليسعليهوقفناالذيأنغير،(3/64)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

البرقي.بكرأبيعن،المدائنيعليأبيعنهوبل،الزهريإلى

؟الصوابوهو،"عمرانبنالعزيزلعبد"قلت:"دمشق"تاريخوفي،الأصلفيكذا(3)

.!عمرابنعنلا،عنهيرويالمنذربنإبراهيملأن

.(3/61)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)
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8ءصص
..................................اددابن ،

فيهامدخالتيقصيدتهفيالئاشغمحمدبنعبذالثهالعباسأبووذكز

:فقالع!بورالثهرسوذ

وصاجبقرينعنفيهتوخذقضفهغذإذاعدنانزاذوما

أشايب)1(فزويمعنحواةوإرثبغايهمنهالفضلتأدىوأد

ذكزها،الجفيزفيقائ!نذيسغل!ئتعبنغمروبنثالتغجاءهذاأذوأئم

الخؤانيئ.النشابة

طائفةإلاأدد،بنعدنان:تقولالطوائفكلئ:التزعبدبنعمزأبووقال

.(3)ددأبن؟أبنعدنان:قالت

أدد"."ابن:الثهرحمهالمؤلفقال8

؟فانصرفالؤ؟منهو:الشزاحابنوقال:الشهيلىقال،مصروثأذد

.(4)رقغكقغذولآنم!يلو،(3)بقئمثللأنه

التيالقصيدةذكروقد،(24:)صالبرعبدلابن"الرواةقبائلعلى"الإنباه:انظر(1)

.(25-21:)صثتمفانظرهاكاملةالمؤلفإليهاأشار

.(17:)صالسابقالمرجع(2)

،"الأنف"الروضفيكما؟المثبتوالصواب،"عقب":هكذارسمتالأصلفي(3)

.النحو"فيو"الأصول

السراجلابنالنحو"فيو"الأصول،(1/31)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)

(3/59).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ونسبه
بم

................................الفقؤيمائن

الواومنفأبدلؤذد،:فيهالأصلالؤ؟،منمشتق:الزشاطىوقال

قال،العظيمالأمزوهوالإ؟،منيكونأو،الكتافيوأزخ،أفت:مثل؟همزة

أذآ:تؤذالإبلأذبمنيكونأو،189:أمريم!ههإذاشمالقذجئغ!:تعالىاللة

.وصوتخنينوهو،حتت

:المذكورةقصيدتهفيالئاشئ"وقال

بالجخاتزتنجفمأددوفي

الخواحب)1(فالودثآزهاةالجفئمإذا

.قحطانمن(2)ةئخهذاأذدأئمأنالخؤانىوذكر

."المقوم"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

علىفرئتوقد،إسحالقلابن""السيرةكتابمنقديمهنسخهفيرأيث

شذة)الفقؤم(واوعلىمئهوثلاثوثمانينب!سسنةالنخاسبنمحمدأبي

النشابهبخطوالشذةالفتحهفودقالواووعلى،كسرةأيضآالواووتحت،وفتحة

)مع!.:الخؤانيئعليأبي

مفتوحة،الواؤ،الفقؤم:العسكركنعبداللهبنالحسنأحمذأبووقال

من)فقغل(،هو:""الاشتقاقكتابفيوقال؟ريد،ابنعلىقرأئههكذا

.(42:)صالبرعبدلابن"الرواةقبائلعلىالإنباه":انظر(1)

للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر.المثبتوالصواب،"حبة":الأصلفي(2)

(1/354).
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................................نآخوزاثن

تقويمآ)1(.أقؤمه،الزمخقؤفث:قولهم

محمذوقال،بالفتح،الفقؤم:النشابهالحسينأبيعلىوقرأث:قال

ستةفيالشقراط!ي!تهالقصيدةشرحفيالمصريعليئبنمحمدبنعليئابن

وهذا،الواوبكسرفهو،()فقؤموأما:قال،خالهمنونقل!ث،كباليأسفايى

كأخيرر.اللهرسولسيدناب!نعمودفيأددوايدالمقوتمأنالمؤكفاختيار

الخؤانياختياروهو،الهمياطيئمحمدأبوشيخنااختارهوالذي

زئد.:أنهتقذمكماسلمةأئمرؤتةوالذي،ائت!غأددوايذأن:وغيرهما

الحديمث،هذافيإلا-بالنون:يعني-زئدآنعرلهثلا:الذارقطمىقال

الشاعز.دلامةأبوالخؤفيبنوزئذ

تختتم،ابن:وقيل،قيذغةابنإنه:عدنانفيقيلوقد:الشهيليئقال

الفتبى)2(.قاله

.ناحور""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال"

كانإنالتخرمنوهو:قال،مهمله5وحا،بنودب:الشهيلىقال

عربيآ)3(.

.(64:)صدريدلابن""الاشتقاق:انظر(1)

،(63:)صقتيبةلابن"و"المعارف،(1/32)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

عدنانهو:بعضهموقال،...يحثومبنأددبنعدنانهو:بعضهم"قال:وفيه

."تخئم":"الأنف"الروضوفي،الأصلفيهوكذا"تختم":وقوله،مياع"ابن

.(1/34)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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.................................نبرخائن

والحاءوالراء،،بالنونناخور:المصرفيعليبنمحمذوقال

الناشئ:قال،المهملتين

لهخعطتاليذانخازوناخوز

حاليمب)1(عذيمحجهالممآثز

علىالهاءبفتحالققي!غوأن،الققي!عبنالت!عبنأذ؟:الخؤانىوقال

الشقيذع.وزن

الققي!عأتموأن،الفتخوالصوافي،4الهابضئميروونهالنشابينواممثر:قال

.الجفترفي)2(زغينذيززغةبنفرادبنثثةحالي

الضزاع33(.:الققي!عوتفسيز:الشهيليئوقال

.تيرخ""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

التووئ.ذكره،4واليا،فودقالمثناة4التابفتح

ضذوالتزحعربيا34(،كانإنالترحةمن)قيغل(:وتيرح:الشهيليئوقال

قصيدته:فيالناشى*قال،تاليح:ويقال،الفرح

.(42:)صالبرعبدلابن"الرواةقبائلعلى!الإنباه:انظر(1)

.(1/354)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

.(1/45)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

.(1/34)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)
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...............................تشب!تائنن

أزتجئةلهزاتتماوتارخ

*!لك

الضرايب)1(حميدعنمفتبين

.8يشجب"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

الشخب)3(.من:الشهيلىقالالياء)2(،بضم

ققلث،أو،حنرنأي؟شخبآيشخب،بالكسرشجب:الخوهرخقال

هالك،:أي؟شاح!بفهو،شجوبآ-بالضم-يشخ!ث-بالفتح-وشخمت

الثيافي)4(.عليهائلقىالتيالخشبة:والمشخمث

إنها:وقال،الماصلتبريل!؟الأسئعيةعليهاتعققوقد:الأثيرأابن9قال

اختقط،إذا:الأفزتشاتجستمنوهو:قال،قوائمهابينويفزخرؤوشها،ئضم

البيمب)5(.أعمدةمنأعمدة:والشخوفي

يشخ!ب،الجيمبكسرشجب:يقالأنالمعروفكانوان:الشهيليئقال

منيقالكما،فشخئتهشاتجئئة:الفغالبهفييقالقدولكن:قالبفتحها،

)المضارب(:وفيه،(42:)صالبرعبدلابن"الرواةقبائلعلىالإنباه":انظر(1)

."الضرايب":بدل

بمثناة2:(1/356)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيوقال،الأصلفيكذا(2)

.الصوابولعله،"مفتوحةتحتية

.(1/34)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

.(شجب:)مادة،(1/151)للجوهري"الصحاح":انظر(4)

.(2/445)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(5)
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................................تغزلتائن

أعففه)1(.،اللامبفتحقغقفئةعاتفئة:العلم

لأن؟بذلكوشفي،الهلافيمنالشجمث:المصرخعليئبنمحمذقال

.للأعداء)2(بذلكتفاؤلآالمكروههبالألفافيئ!فيالعرب

."تغزلت"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

وأ،فيهأفضخإذا:كلامهفيأعزقي:قولهممنمشتق:؟ريل!ابنقال

.(3)اهنعأوضخإذا:نفسهعنأعرب:قولهممن

سئدبنأبانبنبكرأبوعليهوزذ:المصرخعليئبنمحمذقال

آعزقي.منتغرهمبيكونلا:وقالالقرطبيئ)4(،

.(35-1/34)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/356)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

.(361:)صدريدلابن""الاشتقاق:انظر(3)

المترجموناختلفوقد،القرطبياللخمي،أبانبنسيدبنأبانبنمحمدهو(4)

بأبيكناههناوالمؤلف،القاسمأبو:يقولوآخر،عبداللهأبوهوفقائل،كنيتهفي

(661:ع)"السمعيةالدلالات"تخريجفيالخزاعيالحسنأبوفعلوكذلك،بكر

منهاالأخيرةفيصرح،مراتثلاث""الاشتقاقاسمهلهبمؤلفمقرونآذكرهحيث

.(...سيدبنأبانبنمحمدبكرلأبي""الاشتقاقفي...):بقوله

للأخبارحافظآ،واللغةبالعربيةعالمآكان:(1/7)الوعاة""بغيةفيالسيوطيقال

،-القالي:أي-البغداديعليأبيعنأخذ،والتواريخوالمشاهدوالأيام،والآثار

مئة.وثلاثوخمسينأربعسنةومات،كتبآوألفالمشنصر،عندمكينآوكان
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.8يعرببنيشجب"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

مرتين.و)يعرب()يشجب(اللهرحمهالمؤلفذبمرهكذا

تغزقي،بنيشخمث:الروايهبهذهقالمقنوغيرهالسيرةشعنيبعفيىوفي

.واحدةمرة

.ت!خشيبنتغزقيبنيشخمتبنتيزخ:بعضهاوفي

الحافطالفخفميى)1(بابنالمعرومث،الحسنبنالكرييمعبذسألوقد

كلاقكمهذ؟السيرةفيوجدث:فقاذالسيرةهذهمؤئفطالغنبئعبذمحمدأبا

تيزخ)ابن:فقل!ت،ناحورإلىانتهيتحتىكأبحبرر،اللهرسوليسيدناب!نفي

نأذلكبعدوذكرت،ةب!ئلاأتمضتثمتشخمت(،بنتغزقيبنتشختابن

إسحالقبنمحمذذكرةماطالدثوقد،إسحالقبنمحمذذكزةالن!تهذا

يذكرولم،(ت!خشتبنتغزقيبن)تيزخ:فوجدئهوغيرههشايمابنروايهمن

)تيزخ(.بعذ)تشخ!ت(

إلىعدنانومنجذآ،فيهمختقف!تم!تلاأناعلم:المؤلف!فأجابه

:قالمنومنهمآباء،ستةبينهم:قاذمنفمنهمجذآ،فيهمختقفثإبراهيتم

وراةمابجخهأقولولست،ثلاثون:قالمنالناسومن،آباءتسعةبينهم

السؤالهذاذكرقدالذهبيوجدنالكن،الاسمبهذايعرفلأحدترجمةنجدلم(1)

"الميزان"ذيلفيالعراقيفعلوكذلك،(8/153)"الاعتدال"ميزانفيمختصرآ

نقفولم،الشافعيالمعزبنالكريمالمخلمعبذابن:السائلوشفتا(1/531)

فليراجع.،أيضآترجمةعلىله
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لمنسبه
بم

................................نآبيبائنن

ومتأخريهم،الشقفمتقذميمنلجماعهائباعآذكرئةهم!انما،عدنان

الحافنمالنارواهإسحالقابنعنذكرئةوالذي،يصخحوتهلاوالمحفقون

غززةأبيبنحازيمبنأحمذعمروأبيحديمثمنجزءفيالشقمىطاهرأبو

وليس،المغازيرجاليمنأشهزوروايئة،بهباشلابإسنادالكوفيئاليفارفي

عنذهم)1(.بالفثتتينوزيادهشايمابن

."نابت"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال8

باهمبفيماكولابننضرأبوالأميزقال)نتت(،من)فامجل(،بالنون

.السلامعليهماإبراهيتمبنإسماعيلبننابث:بالنون()ناب!ب

نتث.هو:ويقال:قال

إسماعيلبنقيذازبنخقليبنشلآمان)2(بننابثهوبل:ويقال:قال

.(3)السلامعليهماإبراهيتمابن

عدنان:قالفإنه،الئ!بفيالخؤانىذكرهماخلالهثالآيخزالقوذوهذا

.(1/531)للعراقي"الميزانو"ذيل،(8/531)للذهبي"الاعتدال"ميزان:انظر(1)

،"ترجمةعلىلهأقف"لم:(1/355)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيقال(2)

منبطن:إليهمنسويونثلاثةبطونالعربوفي،اللاموتخفيف،السينبفتحوهو

،(3/348)للسمعاني"الأنساب":انظر.قضاعةمنويطن،طيءمنولطن،الأزد

الأعشى""صبح:أيضآوانظر.(3/277)الحلبيالدينلبرهانالحبية"و"الشرة

.(1/373)للقلقشندي

.(1/555)ماكولالابن""الإكمال:انظر(3)
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افننالعذبالوردبم

)شلامان(فقذم،ب!تنبنشلآمانبنالهقي!عبنائت!عبنأذدبن؟أابن

يشخمتبنشتأبنكفلانبنزئدبنمثهاقة:نتحبأئمإن:وقال)نتمب(،على

وأفه،حمليابننتتوتجغل،(1)جزيرةوتدعى،قخطانبنيعزقيابن

الخزفميئ.ماللثبنثالغاضيرئة)2(

بل:ويقال،الخزفميئيمقهماضيىبنالحارثث!نبهالةوأمهقيذاز،ابن

.الحنفاء)3(:وقيل،شفمىاسمها

الذينإسماعيلوتدأئم:يعني-وأفهم:إسحالقابنقال:الشهيلىقال

الخزفميئ.غمروبنمجضاضيىبنث-السيرةفيذكزهم

الذارقطنيئ)4(.ذكره.الشيؤةواسمها،اسقهايذكرولم:الشهيليئقال

ع!يو.اللهرسوليالذبيحإسماعيلبنونابث

عدنانن!متأنالعر!بلشالمحبعنقوفيوجهمنوديمز:الشهيلىقال

معنىوأن،زمانهفيالميلثكانقيذازوأن،إسماعيلبنقيذازإلىيرجغ

."حريرة"للنويري"الأربنهاية"وفي،الأصلفيكذا(1)

والرشاد"الهدىسبل"وفي،(2/339)للنويري"الأربنهاية"و،الأصلفيكذا(2)

."العاضرية":(1/535)

.(356-1/355)للصالحيوالرشاد"الهدىسبل":انظر(3)

للدارقطني"والمختلفالمؤتلف"و،(1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)

(3/1491).
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نسبه!

(1)رشفإذاالملذ:قيذاز

بم

كانأنهوذلك،الإبليصاح!ث:تفسيزهقيذازأنآخزموضعفيوذكر

.(2)السلامعليهإسماعيلإبليصاح!ت

،السلامعليهإسماعيلإلىاليمنينس!ثمنالعلماءومن:الخؤانىقاذ

وتدباقيوافترلق،إسماعيلبننتمببن(3)تيمنوتدمنإنهم:ويقولون

فلم،بعضهموذرج،العربقبائليفيفدخلوا،الأرضيىأقطاليفيإسماعيل

إسماعيلذزيةالثةونشزقيذار34(،وتدمنكانماإلان!بآ،لهمالنشابون!شبمب

العرلمحب.أبي،ابيهقيذازوتدمنبلسانهتكقمواالذين

الخليلإبراهيتمأن:عباسيىابنحذثني:ؤفمبقال:"الئيجالب"كتالمحبوفي

يعقولثإليهفخرىإبراهيتمبنإسماعيلبنقيذازغئمهوعلىيويمذاتدخل

يعقولمحت،رأسعلىاليمنىقيذازليخلفنزلت،صذرهإلىفأخذهماومجيضو،

تغضييلا:إبراهيملهافقال،شارةفغضبتمجيصو،رأسعلىاليسرىورجله

ى!برر)5(.بمحقد4هؤلارؤوسيىعلىغنقيعلىالذيهذاأولادآزخلفإن

.(1/33)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/04)السابقالمرجع(2)

"من:(2/338)للنويري"الأرب"نهايةفيماالصوابولعل،الأصلفيكذا(3)

.يمن"ولد

.(2/338)للنويري"الأرب"نهاية:انظر(4)

.(194-1/193)للعاصمي"العواليالنجوم"سمط:انظر(5)
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بم
االننالعذبالمورد

..............................إسئقامجيلائن

."إسماعيل"ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

مرشل،نتيئوهو،الثهفطيغ:تفسيزهإسماعيلأنالشهيلىذكر

الحجالي،بأرضيىكانواالذينالغقاليتيله!الى،خزفممنأخوالهإلىاللةأرسله

.(1)قفعبوكفربعف،فآمن

تفل"الافيبدلونوآتجز،هاتجز،:العرلثتقول:هشايمابنقالهاتجز،أفة

العرهمب،أئميمن،لهئطثةوهيالماء،وأراقنالماء،قزالق:قالوابمماالهاصمن

.القزقا)2(أمامكانتقزيه

الخزفمئة،:ويقال،المئطئة-بالمد-آتجز:ويقالهاتجز،:ال!ووئوقال

فوقئتها،ل!ازةفوقتها،تغقتكبقر!بالخزغيقيسكنكانالذيللجئاليكانت

.(3لإبراهيمشار"

ت!نب-ل!ارةوقتهاالذيالميلثذلكقبل-هاتجزكانت:الشهيلىوقال

بمصر.العئطملوفيمنقيلث

فيماوقال،صادفواسمه،الأز؟نلميلثكانتأنهاايضآوذكر

فيذكرهاللهبمطيعإسماعيلوتفسيره،(1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

(1/35).

.(1/121)هشاملابن"النبوية"الشرة:انظر(2)

فيالجر"عين":وقوله،(1/511)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)

لياقوت"البلدانو"معجم،التخريجمصدرمنوالمثبت،الحز""عين:الأصل

.(4/177)و،(2/124)الحموي
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نسبه!

.(1الفتبيئ)ذكز

بم

.وقحطانإسماعيلأوتدأمنكفهافالعرفي:هشايمابنقال

إسماعيل:ويقول،إسماعيلوتدمنقحطان:يقوذاليمنأأهل9وبعفق

.(2)اهفكالغرلبأبو

فمنالقحطانيةوأما،إسماعيلبنب!تنفمنالغذنانيةأما:الشهيليئقال

الققي!عابن-فقزئمواسفه-اقحطان9لأن؟الأقواليأحدعلى،تيقنأوقيذاز،

عابر.ابنهو:يقولونوجماعة،تيقنابن

."إسماعيلبالعربيهكتمتقن"أؤذ:قالبههالنبيئعنالشهيلىوذكر

تكقمقن"أؤذ:روىمنروايهمنأصخالروايةوهذه:غمروأبووقال

."إسماعيلبالعربيه

العرءفئالكتالمحتأدخلمنوأولي،بالعربيهتكقممنأوليفيكثيروالخلافث

الحجار.أرضن

عبذ:وقيل،أمئةبنسفيان:وقيل،الشغبىقاله.أمئةبنخزفي:فقيل

الأنئالي)3(.أهلمنالجيزةأهلوتعقمه،بالجيزةتعفموه،فضيئابن

،(32:)صرقتيبةلابن"و"المعارف،(1/14)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

."صادوف":التخريجمصدريوفي،الأصلفيهوكذا""صادف:وقوله

.(1/411)هاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(1/36)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

http://www.al-maktabeh.com



بم
الهننالعذبالمورد

ذهب:السلامعليهإبراهيتمبنإسماعيلقصهفي"البخاري"صحيحوفي

وهي،ذوحهتحتفوضعها،مكةإلىالشايممنترضغهوهيهاتجز،أفهمعبه

بهاولاآخد،يومئذبمكةوليسماء،فيهاشئهمجلىإلامعهاوليس،الكبيرةالشجرة

إسماعيل:أئمفنادصئة،إبراهيئمرجعثمتمز،فيهجرابآعندهاووضع،ماء

شيء؟!ولاأني،فيهليسالذيالواديبهذاوتتركناتذه!بأين!إبراهيميا

نعم،:قالبهذا؟أقزكآدئه:لهفقالتإليها،يلتمتولامرارآ،ذلكلهقالت

حيثطالثيئهعندكانإذاحتىإبراهيئمفانطلق،زتجغتثمئضئفنا،لاإذآ:قالت

وهي:يديهورفع،الدعواببهؤلاصودعاالبيمتبوجههاستقبل،تزؤنهلا

الآية(آقحزصمتثنكعنذزرتجذىغيزبوادذزئيئمنآستكضتإيئت!زئبما

.137:إبراهيم9

نعذإذاحتى،الماصذلكمنوتشرفي،ترضغهإسماعيلأئموجعقت

نأكراهية؟فانطلقت،تتقؤىإليهتنالزفجعقت،وتذهاقث!طعو،عطشت

الحديمثتماتموذكز،عليهفقاقت،تليقاجبليأقرلتالضقافوجذب،إليهتنظز

وقولي،زفرئمظهزتحتى،الأرضنبرخل!إسماعيلوتخمث،جبريل4ندافي

،وأبوهالغلائمهذايبنيه،اللهت!يبهاهنافإن،الضيغةتخافيلا:لهاجبريل

إسماعيلوأن،فأذنتث،عنذهاالنزوليفيلهمتاذنأنوطقئواجاؤواخزهتموأن

امرأةزؤخوه،آذزكفلما،شمتحينوأعختفم،العربيةمنهئموتعقتمشمت

.(1)إسماعيلأئموماتت،منهم

.!عباسابنحديثمن،(3184)البخاريرواه(1)
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نسبه!
بم

إبراهيئمفذقنها،سنةتسعونولها،سنةعشرونولإسماعيل:النووئقال

الجخر)1(.في

قنوأؤذ،4الثسامنخمفققنوأؤذ،أدناهائعتتامرأةأؤذوهي

أعضايثلاثةتقطغأنفحققت،عليهاغضيتسارةلأنوذلك؟ديقهاتجزت

فصازت،ويخفاضها،أذنتهابثقبق!قهاتتزأنإبراهيئمفآقزهاأعضايها،من

كانلأنه؟تجذةفلم،إسماعيلتزؤخبعذماإبراهيئمفجاء،النساصفيشئة

نأجاءإذاتأمزةأنفأوصاها،غي!ث!همضيقفشكت،امرأتهووتجذتجيد،

.(3)بسبنثخذااسفها:الشهيلىقال،(2)بابهغتتةئغئز

الخبزأخبرتة،إسماعيلجاءفلما،مجفلاقيمنأنها:"الئيجافي"فيوذكر

عنهامرأتةفسأل،يجذةفلمغيزهاتزؤجوقد،أخرىمزةجاءثم،فطققها

ييهتبث:لهتقوذأنوأوصاها،بخيروأثنث،تعالىالثةفشكزب،حايهموعن

فأم!كها.فأخبزتةفجاء،بييهغتتة

قيل:وقد:قال،مقفهليبنتشاقةاسمها:قيل:الشهيليئقال

.(1/511)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

الحديثتتمةمنوهو!نما،عباسابنحديثمن،(3184)البخاريرواه(2)

السابق.

الأصل،فيهوكذا"حذا":وقوله،(1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

"القاري"عمدةفيالعينيذكرهاوكذا،"جداء":"الأنف"الروضفيوالذي

فراجعه.،تسميتهافيأخرأقوالآوذكر،السهيليعن،(15/258)
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بم

عايكة)1(.

الهننالعذبالورد

قالتوأنها،الخزفميئغقزبنمثعايكةأنها:"الئيجان"فيوذكز

زمزتم،إلىمعييحمزأوفاننرذ،الغنتميرعيانإسماعيلمعهاتجزإن:لإبراهيتم

فسار،قركوبكعنتنزللا:لهقالتسارةفإن،راكمبوأنترأشكاغسل

الحجر،هذاعلىيىخللثضعغ:لهفقالتكبيرآ،خخرأفقزتت،زمزتمإلىمعها

قذفه،فيهأئزتحتىالخخزلهقلآن،ففعلأغسلهحتىبرأليمكإلىويمل

جاءثمالخخر،فيقدماهفأثرتوالأيسر،الأيمنالجانبفيكذلكففعقت

أمرنيقداللة!إسماعيليا:وقالإليهفقام،إسماعيلفوجد،ثالثةمرةإبراهيم

البيمب.5ببنا

الذبيخأنعلىوالاكئرون،إسحالقمنأكبروإسماعيل:التووفيقال

سنة،وثلاثونوستةمئةماتحينإسماعيلغفزأن:السيرةوفي،إسماعيل

.(2هاتجركاأكهمعالجخرنيذينوأنه

وهونابيآ،رجلآغشزاثنيإبراهيتمبنإسماعيلوتذ:إسحاقابنقال

وفي،آعم!ميو-مشيئآ:الخؤانيئكتابوفي-وقئشىوأذبل،وقيذاز،اكتزهم

.وذوما33(:الخؤانبئكتابوفي،و؟قآ،وقاشي،عاق!ميو:الخؤانيئكتاب

.(1/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/151،127)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

.(1/011)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)
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نسبه!
بم

بنبذؤما)1(غرقتالخئذليدوقةأنللبكريرأيث:الشهيلىقال

.(2)هنمتغتزدمآفلعلئيننرلها،وكان،إسماعيل

وطيمأ.وآذز

ومفتوحة.مكسورةالمهمله5بالطاهناوقعكذا:الخشنىذزأبوقال

قيل:المييم)3(،وتقدييم،ممدودةالمعجمه5بالظاالذارقطنيئوقتذة

.(4)الشقتينفيشفزة:مقصوروالطقى،أطقىتأنيث

.بالتاءتيمآ:الخؤانىوذكر

.!تالوز

محذولهثفلعفه،إسماعيلبنبتالوزشفيالطوزإن:الشهيلىقال

.الياء)5(

"إصلاحفيالخطايقال،الدالبضم"دوما":الصوابولعل،الأصلفيضبطكذا(1)

،الدالمضمومةالجندلدومة:دريدابنقال:(39:)ص"المحدثينغلط

""الاشتقاق:وانظر.غلطوهو،الدالفيفتحونفيهايغلطونالحديثوأصحاب

.(461:)عىدريدلابن

.(1/04)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

-3/4901)للدارقطني"والمختلف!المؤتلف:انظر،"ظمياء":عندههيأي(3)

.(4:)صللخشني"النبويةالسيرةغريب"شرح:وانظر.(4911

.(ظي:)مادة،(528-38/527)للزبيدي"العروس"تاج:انظر(4)

.(1/04)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)
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......................الزخقنخييليإئزاهيتمائفي

ونفايوامسقام:فيهموزاذ،وقئذمآ،يافي!ثق:الخؤانيئوذكر،(1)شئنو

.وخذان

بنتة،يذكرولم،إسماعيلبنيأسماءإسحالقابنوذكر:الشهيلىقال

الزوتملهوتذت،إسحالقبنمجيضوامرأةإسماعيلبنثنسمةوهي

.وفارش)2(

."الرحمنخليليالسلامعليهللراهيتم"ابن:الثهرحمهالمؤلفقال+

أبائكنىكانالسلامعليهإبراهيتمأن:مجكرمةعنالتووئذكر

.الصئفافي)3(

.(4راجمث!أ:إبراهيتممعنى:المئئهيلىقال

يتم:السلامعليهجبريلسأذالسلامعليهإبراهيتمأنبعضهموذكر

تساثهم)5(.ولاالناشتعطيإنك:قالخليلآ؟ربياتخذني

علىلهنقفولم،(1/511)هشاملابن!النبوية"السيرةوفي،الأصلفيكذا(1)

ضبط.

.(1/04)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(1/411)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)

.(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)

عساكرلابن"دمشقو"تاريخ،(3/275)نعيملأبيالأولياء""حلية:انظر(5)

وليس،الموتملكهوالسلامعليهلإبراهيمذلكالقائلأنوفيهما،(6/024)

.السلامعليهماجبريل
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بغوطهؤيذالسلامعليهإبراهيتمأن:غسايمزلابن،دمشق"تاريخوفي

الروايه،هذهفيكذا:غسلإربنالقاسمأبوقال،تززة:لهايقالبقريه،دمشق

.(1)العراقمنبابلإقليممنبكؤئقولدأنه:والصحيخ

كان:قالالواقدفيغقربنمحمدعن"تاريخه"فيعسايمزابنوذكر

إبراهيئمفؤلذ،قرودبعشرةونوحإبراهيتموبين،ترودبعشرةوآدتمنوحبين

.(2)السلامعليهآدتمخفتيمنسنهألفيرأسعلىالسلامعليه

.الشهيلى)3(قاله.آئئونا:وقيل،لؤنآالسلايمعليهإبراهيتموأئم

عابير)4(.بنفايفيبنآرغوبنثمربنثأذبا:الخؤانىوقال

التفرغتزحينباليئرانيهنطقإنماالسلامعليهإبراهيتمأنالطبزئوذكر

قتىوجذئمإذا:طلبهفيأرسقهمللذينقالالتخرودوكانالئفرود،منفازآ

مجئرانيآ،لساتةاللةفحؤل،استئطفوه،أدركوهفلما،فزدوهبالشريانيهيتكقم

.(6/164)"ق!ثمد"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(6/172)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

وكذا،"أينونا":بدل""ليوثى:وفيه،(1/35)للسهيلي"لأنفا"الروض:انظر(3)

"نولا"،الأولالاسمذكرأنهإلا،(1/364)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبلفي

فيعساكرابنفعلوكذلكأيضآ،"نونا"(1/46)ةطبقاته"فيسعدابنوسماها

"أينونا"أما،"أميلة":(6/168)ذلكقبلسماهالكنه،(6/171)دمثق""تاريخ

.(1/411)"واللغاتالأسماء"تهذيبفيالنوويكذلكذكرهافقد

."ثمر":بدل"نمر":وفيه،(2/336)للنويري"الأرب"نهاية:انظر(4)
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.(1)بذلكاليئرانيةف!فتمبالنهز،غتزحينوذلك

وتعالىسبحانهالثةلأن؟بذلكشفيتانهاسلايمابنفذكرالشريانيةوأما

حيئمذ)2(.بهاوأنطقه،الملائكهمنأز!يلعقمهاالأسماءآدتمعقمحين

ستةمنهم،له!اسماعيلإسحالقىو!حيتئونولإبراهيتم:الشهيلىقال

المهمله،بالسين-وشرفيوزمزانقذيان:وهمتقظان)3(،ب!نبقنطورامن

وأفهم،الأقواليأحل!فيالتزتزوتبومن،مصثوهو-ونقشان-والجييم

قنالورا،بعدزوجهيمنآخرونتئونوله:قال،لئثمق:ومنهم-ليغوة)4(

بنوهؤلاء،ونالهسنوتؤطانوأقيموشؤزخنا!يك:وهم،أفتنب!نبخخون

.(5إبراهيما

هارانبنث:وقيلناخوز،بننتوييلبنتسارةإسحالهقأئملإبراهيتموكان

.(1/185)"الطبري"تاريخ:انظر(1)

.(1/14)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

قالوقد،يقطر"بنت"قطورا:(1/39)"الأنف"الروضوفي،الأصلفيكذا(3)

كانتقنطوراءإن:"قيل:(4/131)"الحديثغريبفي"النهايةفيالأثيرابن

،"والصينالتركمنهمأولادآ،لهولدت،والسلامالصلاةعليهالخليللإبراهيمجارية

القافبيننونبزيادة،!قنطورا:وقال(2/43)"تاريخه!فيخلدونابنذكرهاوقد

."الأنف"الروضفيعليهنقفلمأنناغير،للسهيليهذاوعزاوالطاء"

.""رغوة:"الأنف"الروضوفي،الأصلفيكذا(4)

.(1/39)للسهيي"الأنف"الروض:انظر(5)
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وأخسث،هذاعلىأخيهبنثوهي،تازخبنهارانبنث:وقيل،ناحورابن

الأفيبنمبنكاخلأنوذلك"المعارف")1(؟فيالفتبىقاله.السلائمعليهئوط

قوليتفسيرفيوقالالقوذهذاالنفاشقنقفقثمديمز،فيماذاكإدحلالأكان

علىيدذهذاإن:131:الثورى1(لؤحابهءوضىماآلذيمزضنثكم،!ش!خ:تعالى

أنهاتوفموانما،الحقهووهذا،السلائمعليهنوحلسافيعلىالآئجبنمبتحرييم

هارانت!نبهيوكانتالأصغز،هارانوهو،أخوةهارانلأن؟أخيهبنث

هاءالحاءلأن؟خزانمدينةشفتتوبها،عفهوهوناخوز،ابنا!بر

.(2)بلسانهم

وئوفيت،العالميننساصأحسنمن-سارة:يعني-وكانت:التووئقال

.(3)ةنسوعشرونوسبغمئةولها

خلافب،بلابهئشزتالذيوهو،إسحالقغيزلإبراهيتمسارةتلدولم

فلماواحد،بطنفيؤيدا،والييمقيعقولثإبراهيتمبنلإسحالهقوؤيذ

ويدهبعذهيعقو!وخرقيجميصآ،ف!ميالييم،اعتاعنخروتجهما،اللهأراد

إبراهيئمتزوقي،ئوفيتولما،يكزهوإسماعيل،يعقوقي)4(ف!في،بغنعهعالقة

.(1/04)للسهيلي"الأنفو"الروض،(13:ع)قتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

تصحيف"سميت!وبها:وقوله،(14-1/04)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

التخريج.مصدرفيكما،"سميت"وبهاران:صوابه

.(1/511)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)

=:فقالالقصةهذهعلى(1/358)"المنتظم"فياللهرحمهالجوزيابنعفق(4)
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.قنالوراء:لهايقالالكئعانيينمنامرأة

قنالوراء")1(.بنو"الئرذ:الحديثوفي

وسارةهوخرقيهاتجزلماالسلالمعليهإبراهيتمأن:بعفالتواريخوفي

فاراد،ةالجبابيمنتجتازوبهايمصز،ودخلبالشايمأخيهابنلوطآوخفى

.سازة)2(

ملكالذيالضخاكأخووأنه،غفوانبنيحمنانهو:الشهيلىقال

ليم.قالأا

بنالقيهميىامرىربنغمزوأنههشايملابن""التيجانكتابوفي:قال

مصز.علىوكان،تغزقيبنتشبمتبنشتأبننابفون)3(

العقب،منبمشتقلي!،أعجمياسميعقوبلأن؟يذكرأنقبيحهذامثل=

نزهتوقدالأشياء،أبعدمنخفقينبينخصومةواثبات،المعصيةمنعيصاولا

الأشياء.هذهمثلعن-المنتظم:أي-كتابنا

خرجمنعلىنقفولم،(1/151)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

.المذكورالحديث

عليهلوطآمعهاصطحبالسلامعليهإبراهيمأنعليهاوقفناالتيالتواريخفي(2)

كثيرلابن"والنهايةو"البداية،(1/263)الجوزيلابن""المتظم:انظر.السلام

(1/051).

ذكرهوقد،"الأنف"الروضفيكما،"تابيئون":والصواب،الأصلفيكذا(3)

مصرلديارعاماسمهو:وقال(1/131)"البلدان"معجمفيالحمويياقوت

-كتابفيالسيرةصاحبهثامبنالملكعبدوذكر:وأضاف،القدماءبلغة
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يمنإبراهيئمفاستوهمت،هاتجزوأخذقها،مشهورةالجباليمعوققمئها

نإ:لأهلهاقالمصزالعا!يىبنغمزوحضزولما،لهفوقتتهاهاتجز،سارة

خيرأ؟بأهلهافاستوصوامصز،فتحتمإذا:قالوالسلامالصلاةعليهالنبى

ن!مبلأنه؟نبيئإلاحفهيحفظلاب!نهذا:فقالواومجهرآ،ن!بآلهمفإن

شضبى،غينأهلفحازتناففويمنا،منلميلثامرأةأفكمكانت،وضذدقبعيد

أبيكمإلىتضتزتهناكفمنواحتملوها،الميلثفقتلوا،ذولةعلينالهمفكان

.(1إبراهيم

الشايم.إلىالعراقيمنالسلامعليهإبراهيمهاتجز:التووفيقال

وقيل:،سنةوسبعينوخمسةمئةالسلائمعليهإبراهيتمغمزبلغ:قيل

المعروفهبالبلدةمعرو!وقبرة،المقذسهبالأرضيىفنولي،سنةمئتي

قزحقه.دونالققلإميىب!يبوبينبيتها)الخليلي(،ب

عليهموسليمانوداو؟،،إبراهيئمتوفي:القخركنالشكنأبيوعن

حقفيورحمه،المؤمنينعلىتخفيفموثوهو،فجاءةالسلائم

.(2)المراقبين

الؤزنجبقتلأقزكأ!يرراللهرسوذأن:شريلثأئمحديثمن""البخاريوفي

سبأ.منملكآكانبابليون:تصنيفهمنالنسبفيؤالتيجان"-

.(14/)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/131،511)للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب2:انظر(2)
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.........................-آززؤهؤ-تازخائن

.(1)"السلالمعليهإبراهيتمعلىينفخ"وكان:قال

.آزز"وهو،تازخ"ابن:الثهرحمهالمؤلفقال8

آززوأن،ناخوزبنتارخاسمهوأنآزز،إبراهيتمأباأنالشهيلىذكر

تعالى:قولهفيالتلاوةفييغليإضمارعلىوانتصت،يعبذهكانضتيماسئم

.آزردغ:أي؟417:الأنعام9(اززةلأبيواترجميصلقاد)ق،

تازخ،يسقىكان،لأبيهاسمآزز:وقيل،أغؤفي:أي؟آززمعنى:وقيل

.(2)خزاتإلىمنسوبأالحديثفيلمجيئه؟الصحيخهووهذاوآزز،

والتعنيفث.الرخزمعناهاكلمةآززإن:وقيل

قولوهذا،وتازخآزز،:اسمانلهكان:المصرئعليبنمحمذوقال

والشذفي.الح!ن

قرآمنقراءةهذاوعلى،يغليدإضماليمنصودث،صنيماسئمآزز:وقيل

عبارةئغيهمفيإنه:فقيلبضفها)3(،قرأمنتراءةوأما)آزز(،في4الرابفتح

مخطى4.يا:أيالمخطىصعن

قوقهئعاونكان،المعاونه:أي؟الفؤاززةمنمشتقةإنها:وقيل:قال

(1)

(2)

(3)

.(3180)البخاريرواه

.(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر

العشر"القراءاتفي"النشر:انظر،بنصبهاالباقونوقرأ،الراءبرفعيعقوبقرأ

.(2/259)الجزريلابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نسبه!
بم

................................نآخوزائن

الأصنايم.عبادةعلى

فنادئويكون،الرفعمعإبراهيتملأبياسمآيكونأنويجوز:قال

النداء)1(.حرفبإسقاط

بالتا4تارخابن،وتعالىسبحانهالرحمنخليلإبراهيئم:التووئوقال

.(2)خزانمنكانآززوأن،آززوهو،5الراوفتح،فونمنالمثتاة

ابنبالعربيهاكثزهافشز،شريايئةأسماءإبراهيتمبعذوما:الشهيلىقال

الكتاهمب)3(.هذاغيرفيهشايم

آززوهو-تازخوعافق:"الئيجان"كتابفيهشايمبنالملكعبذقال

شة.وخمسينمئتين-إبراهيتمأبو

السلائم.عليهلوطوالذتارخبنقارانالولل!منولتازخ:الخؤانىقال

.ناحور""ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

عاشقتازخوايذناخوزإن:"الئيجان"كتابفيوقالناخوز،معنىتقذم

وليمتة.عايممئة

فبالنوفي،ناخوزوأما:-خالهمننقلته-المصرخعليئبنمحمذقال

المهملتين.والحاص،والواو

.(1/369)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:فيالأقوالهذهانظر(1)

.(411-1/131)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

.(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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.....................قاتخئنزاعوئزشازوخائنن

.سازوخ""ابن:الثهرحمهالمؤلفقالء

العينوعلى،سازوغ:وغيزهالخؤانىوقال،بالمهملاب:التووئقال

أعوايم)1(.وسبعةمئتينسازوخعاشق:""الئيجانصاح!ثقال،نقطة

.راغو""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

المهمله.العينبضم:اللهرحمهالتووفيقال

:""التيجانفيقال،نقطةالعينوعلى،أرغو:النشابةالخؤانيئوقال

.(2قالي!م:بالعربيةآزغوتفسير،فاتغبنأزغو

:قال،المهملتينوالعينبالرا"زاعو:المصرفيعليبنمحمدوقال

المعجمه.بالغينالئسنيبعفيىوفي

.فمالخ""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

وقاذ،المعجهةوبالخا،،اللايموفتح،4بالفا:اللهرحمهالتووئقال

نقطة.وعليهابالعينقاتغ:وغيرهم""التيجانوصاح!ب،الخؤانيئ

والخاص،المفتوحهواللايم،بالفاء:المصرئعليئبنمحمذوقال

المهمله.بالعينوفاتع،المعجمهبالغينفاتغ:وبقال،المعجمه

:""التيجانفيقال،القشام:فاتغومعنىعابير،بنفاتغ:الشهيليئوذكر

.(1/370)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(2)
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.................................غيتزائنن

.(1)دوفأخوفاتغأنوذكر،وكيل:بالعربيئوتفسيره،سريانيئوفاتغ

مئةعاشوأنه،بهايتكقملمالخودئبجبليبالعربيهأبوهتكقموحين

سنة.وستينوسبعآ

مثل،الجبابيرةآزغوغيزوتدهومنميشاخا)2(،فاتغوأئم:الخؤانىقال

إلاتععمثلم،كفهمانقرضوا،وغيرهموفذبر،وشبري)3(،وقينانتمييم

وهو،قيسيئوكلئ،فرشيئكلئإليهيرجعالذيالجذهووفاتغ،فاتغبنآزغو

الت!ب)4(.شغتتىأحذ

غيتر"."ابن:الثهرحمهالمؤلفقال"

مفتوحه،موخدةثم،ساكنهتحمثمثتاةثم،مهملهبعين:التووئقال

:ويقال:قال)خيبز(،ؤزفيعلى:وقالالمصرفيعليبنمحمدكذلكوذكر

.(5)لألفبا،عابير

الطاهراب،منوكانت،فرتجانةأفهعابير:وغيزهالنشابةالخؤانىوقال

.(1/35)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(1)

وفي،الخؤانيئعننقلأ،(2/335)للنويري"الأربو"نهاية،الأصلفيكذا(2)

عنأيضأينقلهوهو،"بيشاحا":(1/370)للصالحيوالرشاد"الهدىسبل"

ميثا.:اسمها:وقيل،الجواني

.""سيري:(2/335)للنويري"الأرب"نهايةوفي،الأصلفيكذا(3)

.(2/335)"الأرب"نهايةفيالنويريعنهذلكنقل(4)

.(1/371)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(5)
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بم
افننالعذبالمورد

.السلامعليهالنبىفودهووعابير

إسماعيلبنتيقنبنالققي!عبنفقزم31(اسفهقخطانأنالشهيلىوذكر

.السلامعليهإبراهيتمابن

قحطانأنزعمواف!نهم،وجماعهإسحالقابنقوليخلالهثوهذا:قال

فود.أخوهو:قيلوقد،نوحبنسايمبنآزقخشذبنشاتخبنعابرابنهو

.السلامعليههودهو:وقيل:قال

.(2)رباعابنلاتازخبنعبداللهابنهوفودآأنوالأصخ:قال

ويزاروتقنقيميى،الت!بجماغوهوأظقز،الفزلبفيالأوذوالقوذ

ويخنذفي.

وقحطان،تقطنابنهوفبزفئم،وتقطنقخطانالت!بعمودغيزومنه

عايىبة،:يزقيثلاثالغزفيإذ؟المستغرتةالغزفيووتذه،كفهاالتقنأبوهو

.فتقزبة)3(وغزب،فتغزبةوعر!

:(7/430)""الإكمالفيماكولاابنوقال،"الأنفو"الروض،الأصلفيكذا(1)

قحطان"اسم:أويسأبيابنقال:الحبابابنقال،مشددةمكسورةبراء:""فقزم

.مهرم"

"الروض:انظر.السياقبهذا،الأنف"الروضفيالسهيليعننقلهمانجدلم(2)

.(1/45)للسهيلي"الأنف

للنويري"الأرب"نهايةفيكما،""مستعربةالصوابولعل،الأصلفيكذا(3)

(2/935).
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لم!نسبه

بم

ثم،م!طثمغبيذ،ثم،أقيمثمثمو؟،ثمعاد،:بةالعاليفالعرلث

ؤتاز.ثم،خزفئمثم،مجفليقثمتجلإي!،

العرهمببلسالبنطقواالذينعابر،بنقحطانبنو:المتغربةوالعرل!

ديازفم.وسكئوا،العاربه

بنووهمآزز،بنإبراهيتمبنإسماعيلبنوهم:المتقربة)1(والعرلث

تعرلتابنالسلامعليههودبنعابربنقحطانمنالغعسثثم،)أبنغدنان

أوذوأنه،بهعربأشفتتإنماالعرلتأنالتقنزغضبالذيوهو،قحطانابن

كفها.اليقنأبوفهو،اليقنأرضنونزل،بالعربيهتكقممن

علىالفحتويومعناه،المزذغفقحطانبنتغزلث:الزشاطيئقال

.(2)5الأشيا

وقضر،فققر،،القخضةالعربيةالثةألققةمنأوذوهو:القفذانىقال

إلىوأشار،فأوجزواختصر،فأئقغوقال،ونضت،وخففق،ورفغ،ومذ

فيقحطانأبوهبلسانيوتكقم،اسمهمنالعربيهاسئمواشئق،وخذفتالمعنى

شتآ،تعرلتبنتشحمبفوتد،تشح!تقحطانبنتعرلبفوتذ،عمرهآخر

شتأفوتذ،العرلمحبفيشتامنأوذلأنهشتأ؟شفيوانما،شصيىعبذواسمه

السابق.التعليقانظر(1)

"الإسلامقبلالعربتاريخفي"المفضلفيعليجوادالدكتورالقولهذاذكر(2)

للهمداني.وعزاه،(1/358)
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بم
الهنىالعذبالمورد

................................شاتخائز

النشابين.كتبفيمذكورةمتشفبةكثيرةوقبايفهم،وفزآ،وكفلآنجفتز،

ذكزةئرك،قيتاناسفهأبأوفاتغعابربينالطبرئوذكر:الشهيلىقال

.(1ساحرامكانلأنه؟التوراةفي

قينق،:قاللكنه،المصركنعليئبنمحمذالطبرفيعنكذلكونقله

وبعذها،أسفلمنباثنتينمنقوطةياله!بعذها،مفتوحهبقافي:وقال

.لؤنافي)2(

شالخ"."ابن:الثهرحمهالمؤلفقالء

.(3)مفتوحةولاثم،ألفثبينهمابالمعجمتين:النووكققال

.(4)الوكيلأو4الرسو:ومعناه:الشهيليئقال

زعمواأزقخشذ،ابناوقيتانمالذشالخوإخوة:الخؤانىالنشابةقال

ت!يككانضفرتئوليمنذلكواستنبط،النجويممجفيمفينطرمنأؤذقينانأن

.(5)هيفماوغقيفاستخرتجه،الأرضيىفيو؟فن،الطوفافيقبلمجفمهافيه

."قينان":بدل9"قينن:وفيه،(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

"الطبري"تاريخفينقفولم،(1/371)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

،"الطبريخل!ات"فيرآهأنهعلىنصالصالحيأنمع،السهيليعنهذكرهماعلى

فليراجع.

.(1/371)والرشاد"الهدى"مبلفيالصالحيعنهنقله(3)

.(1/35)للسهيليلاالأنف"الروض:انظر(4)

.(2/308)للنويري"الأربنهاية":انظر(5)
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بمدونسبه

...............................آزقخشذائنن

،(1)سنينوثلاثمئهثلاثشاتخعاش:"الئيجان"فيهشايمابنوقال

عابر.ابنهإلىوأوصى

.8آزقخشذ"ابن:اللهرحمهالمؤلفقالبم

ساكنه،معجمهخاءثم،مفتوحهفاءثم،الساكنهبالراص:التووفيقال

.(2)معجمهوذالي،بالفتحالمصرخوذكرها،معجمهشينثم

لا

بالشريانيه::فخففوروشاذ،!بفضييمصباختفسيزه:الشهيلىقال

.(3!بالصئا

خنوخبنقخويلبنبتاويل)4(ت!نبصلي!باسمهاالملوكبنابمنأفه

آدتم.بنشيمثبنآلؤفقبنقينانبنقفقيلبنتزذابن

وهو،أعوايموثلاثةشنهمئهأربغأزقخشذعاشق:هشايم)5(ابنقال

وثلاثآسنةمئة"ثلاث:وفيه،(1/371)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

الموضع:هذاعلىمعلقآالواحدعبدمصطفىالدكتورالكتابمحققوقال،"وستين

.(28:ع)"التيجان"منأثبتهوما"سنينوثلاث:"الأصل

.(1/371)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

.(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

ابنة"صلب:(1/61)"التاريخفي"الكاملفيالأثيرابنوقال،الأصلفيكذا(4)

الاسمين.هذينضبطعلىولا،ذلكغيرعلىنقفولم،بتاويل"

المثبت.والصواب،""هاشم:الأصلفي(5)
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الهنىالعذبالمورد

.................................شايماثز

(1)أبيهؤصيئ

.سام""ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

الذيوهو،وشالوم،ويموناطل،ويافمثحامسايمواخوة،غقزذةأمه

ذزقي.،الطوفافيفيغرلق

سائموكان،سايموتدهإلىأوصىالوفاةنوحآحضزتلما:الئووئقال

.(2يكزلاسامكان:يقال،سنةوتسعينبثمالبالطوفافيقبلؤيذ

الئرفي.أبوويافصث،الشودافيأبووحائم،والرويموفارشالعرلبأبووهو

:نوح"ؤلذ:قال!النبيئأن:شفرةعنللحاكيم""المستدركوفي

يخزجاه)3(.ولمالشيخينشرطعلى:وقال،الزويم"أباوياف!ثوحامسائم

.كنعان:لهيقالابنلنوح:وقيل

اسفه:وقيل:قال،نوحبنيائمنوحوتل!منالهاللثأنالشهيلىوذكر

.(4)كنعان

أبيهؤمجيئساقآأن"الئيجان"فيهشايمبنالمللثعبذمحمل!أبووذكر

الدكتورمحققهعفقوقد،(1/372)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

:(27:)صهثمايملابن""التيجانوفي،بالأصل"كذا:قائلآالواحدعبدمصطفى

.سنة"وستينوثلاثأمئةأربعأرفخشذفعاش

.(2/433)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

.!الروم"أبا:بدل"الروم"أبووفيه،(6004)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

.(1/138)للسهيلي"الأنف!الروض:انظر(4)
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نسبه!
بم

.................................لؤحائز

الأرضيى.أهلؤييئوأنه،نوح

قبرإلىبهمفسار،مريتمبنعيسىالخوارئونأتى:ؤفمبوقال:قال

فقال،كالنخلهاللهبقدرةفقام،اللهب!ذفيسائمياأجئني:فقال،نوحبنسايم

ألقين،لئئث؟سنهآلافيأربعةعيسىياعشث:قالمجشت؟كئم:عيسىله

لهكبيمبقالالدنيا؟كان!بكيفق:السلائمعليهعيسىفقال،ألقينوغفزث

فساذ،الموبمنتجروعآوكانهذا،منوخرج!ثهذا،مندخلث،بابافي

،ه!فناغتقتسامآوإن:قال،الموتيسأذحتىسامآئميمتلاأنرئهنوخ

.(1)فماتالموتزئهفسأليمتر،علىشديدآمرضآومرضن

."السلامعليهنوح"ابن:الثهرحمهالمؤئفثقاذء

اسمونوح،ذنئهعلىنؤجهلكثرة؟نوحآوشفي،الغفايىعبذاسفه

إلىاللهأرسقه،صزيهوتزك،صزفهيجوز:وقيل،صزفهوالمشهورأعجميئ

!فقيثفيهتم:تعالىاللهأنجركماقومهفيفلبيث،سنةخمسينابنوهوقويمه

اللهقال،ذزئيهمنببهمنوالناس،411ةالعنكابوت(أعا،ئئنؤالأقييب%آلف

.177:الصانات9!أت!ايتن(ذتيتة،وجقفتا:لىتعا

آدئمالسلائمعليهوهوقخوايل)2(،بنبزكائيلبنثقيئولثقنوحوأثم

.(1/373)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

التاريخ"في"الكاملوفي،"محوايل"للنويري"الأرب"نهايةوفي،الأصلفيكذا(2)

."محويل":(1/52)الأثيرلابن
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بم
الهنىالعذبالمورد

لفك،بنساتخالسلائمعليهنوحواخوة،نوحمنإلألآدتمغعمتلالأنه؟الثاني

ذزجوا)1(.أولادلهموكان،وضذفاوتزسيمم!،ومثان،وشقطان

:نوحفي"الأنف"الروضيىصاح!بوقال:التوزرفيعلبئبنمحمدقال

.ذكروا)2(فيماالضابئيندينيمن!بإليهلآقلثبنصابيووأخوه

الغفرمنويقفلثنوحآنوحوالذلفذوزليقن،غيزلانوحمنوالغع!ث

سبعونوهم،معهآمنوقنالسفينهفينوحوكان،سنةوثمانونواثنانمئة

بنسايهم.ويا!طوحامسام(3)بنوهورك!ت،نسايهمدونمعهركئوارجلآ،

الذينالسبعينوإن،عايممئهخصمنالطوفالببعذنوخعاش:ب!فؤقال

ساموهم،الثلاثةنوعتئوأعقمتوإنما،غمببلامائواالسفينةفيمعهكانوا

."الئيجان"فيهشايمبنالمللثعبذذكزة.وياف!ثوحاثم

وخمسينسنهمئهثلاثالطوفالببعذعاشقنوحآأن:""التوراةوفي

سنة.

:يقولآدتموإن،نوحآثم،آدتميأئونالناشأن:الشفاعةحديثوفي

.الأرضيى)4(إلىأرسلرسوليأؤذفإنه،نوحآائتوا

.المذكورةالأسماءفيتغييربعضوفيه،(2/503)للنويري"الأرب"نهاية:انظر(1)

.(1/235)الجوزيلابن"و"المنتظم،(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

المثبت.الصوابولعل،"بنو":الأصلفي(3)

!ه.هريرةأبيحديثمن،(3162)البخاريرواه(4)
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بمدونسبه

................................لاقكائن

والآخر،السهليسكنأحذهماآدتموتدمنتطنافيكان:عباسابنقال

السهليونساء،دقامة4النساوفي،يمتاحآالجباليرجاذوأكانأ،الجبليسكن

لهمتعالىاللهفأرسل،بينهمالفاحشةفكثرت،دماقةرجالهموفي،صباحآ

.(13احون

،(2نخاراآوكان،إدرشنالثهوبعذنئآةنبيئأوذنوحآوان:فتيبةابنقال

.(3)ة!سوأربعونواثنان،سنهومئتا،سنهألفاالطوفالبإلىآدتمموببينوبمان

اغتسل،السلامعليهنوحآأن:مسعودابنإلىبسندهالحاكئموروى

فاسئؤد:قال،كنول"هثلاحاز!؟أغتسلوأناإلنتنظز:فقال،إليهينظرابتةنرأى

يخزجاه)4(.ولمالإسنادصحيح:وقال،الشودافيأبوفهو

.لآقك""ابن:اللهرحمهالمؤلفقالء

لفذ.:ويقال،كافطثم،وكسرها،المييمبفتح

المييم.وسكودباللايمبفتحلفك:التوزيىئالمصرئعليئبنمحمذقال

الجوزيلابن""المنتظم:وانظر،(22/4)""تفسيرهفيالطبريجريرابنرواه(1)

(1/235).

.(12:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

."سنةوأربعون،سنةومئتا،سنة"ألفا:وفيه،(56:)صالسابقالمصدر(3)

الأصل،فيهوكذا"حار":وقوله،(0804)""المستدركفيالحاكمرواه(4)

البيرونيللحوت"المطالب"أسنىفيوالذي،خار"دلم:""المستدركفيوالذي

.الصوابإلىالأقربولعله،"حال":(88:)ص
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االنىالعذبالورد

...............................قتؤشقخائز

باليئرانبئ،لآقخ)1(:""التيباتفيهشايمبنالمللثعبدمحمدأبوقال

.(2)متواضعوتفسيره،تفخ:وبالشرياني،لفك:وبالعربي

.(3)7الماومصايغ،والغناءالغوذاتخذقنأوذوهو:ال!هيلىقال

كمغلي،فغفواذلكفعلرأوهلفاتييهوأنتجتر،أنهاضيجان""افيوذكز

.(4)ةنسوسبعينوستة،سنهمئهسبغعاشوأنه

أبيه.ؤصىوهو،بعفيىعلىبعضهموبغى،الناشونرخاللة،قبضهثم

.انقرضحواإخوب!لهوكان،لاقخواسفه،لفك:الخؤانيئالنشابةوقال

لآقلث)5(.وهو،تفلثبننوخ:التزعبدبنغمزأبووقال

.قتؤشقخ""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال*

محمذوقتذها،مشذدةالحروفثانيوتاء،مفتوحهبمييم:النووئقال

مفتوحتافي،ولايم،معجمهشينثم،ساكنهوواو،بالفتحالمصرخعليئابن

.""لامك:والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيعنهنقلهوالذي،الأصلفيكذا(1)

.(1/376)للصالحيوالرشاد!الهدى!سبل:انظر(2)

.(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

"عاش:قالأنهإلا،(1/376)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيذلكنقل(4)

:(22:)صهاملابن"التيجان"فيالذي:محققهوعفق،سنة"وسبعينمئةسبع

."وستينوسبعأسنةمئةتسعلامخ"فعاش

.(27:)صالبرعبدلابن"الرواةقبائلعلى"الإنباه:انظر(5)
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مب!!سن

تييآؤذؤفؤ،ترغفونييقاالتبيئإذري!نؤفؤ-أخئوخائنن

...................-بالققمؤخط،الئئؤةأعطيئآدتم

.(1)معجمهوخاء،ئفتخوقد:وقالبالسكوفياللاتمالمصرخوقئذ

.(2)ساكنةوالواؤ،5التاوفتح،المييمبضئم:ويقاذ:الشهيلىقال

اللايم.وكسر،الشينوسكودبالواو،بفتحعليئبنمحمذوقتدها

وهو-خنوخأباهلأن؟4الرسومات:ومعناه:هشايموابنالشهيليئقال

.(3)أبيهؤصىوهو،أبيهبعذماتوهورسولآ،كان-إدري!نن

وتسعآمئهتسغوعاش،انقرضواإخوةلهوكان،تزوخاأفه:الخؤانىقال

الخوزفي)4(.ابنقاله.سنةوستين

.خئوخ""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال*

وخط،النبؤةأعطيآدتمبنيأؤذوهو،يزعمونفيماالنبىإدرشنوهو

مضمومه،نودبثم،معجمه:ويقال،مهملهبحاءآخنوخ:ويقال،ختوخ

للصالحيوالرشاد"الهدى"سبلفيانظره،الاسمهذاضبطفيخلافثقة(1)

(1/377).

هذا.السهيليقولعلىنقفلم(2)

للصالحيوالرشاد"الهدىو"سبل،(1/35)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

(1/377).

والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيوعزاه،الجوزيابنكلاممنعليهأقفلم(4)

حبيب.ابنإلى(1/377)
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معجمة.خاءثمواؤ،بعدها

لأنهم؟ذكرهمعنأضزئناإخوةوله،تزةئدغىأفه:الخؤانىقال

تعالىاللةأنزتهاالتيالثلاثينالضخفتيذزلهي!ه،إدرشنوشفي،انقرضوا

.(1)عليه

"التوراة((،فياسمهوخئوخ،وخليفئهأبيهؤيميئخئوخ:هشايمابنقال

جميعقوبإلىخيأنه:""التوراةفيتعالىالثهوأنزذ،سريانيئاسموهو

الأرضيىفيعافقوأنه،مقضيآحتمآالموتفيذون،الملائكهوجميعالخلائتن

الملائكه:معفهو،السابعه7السماإلىاللةرفغةثم،سنةوستينوخمسآمئة

."الئيجان"فيهشايمابنذكره

:وغيزهإسحالقابنقال:الشهيلىقال،إذرشنالعربيئباللسافيوتفسيزه

.(2)السلامعليهإدرشنهوخئوخإن

هو،قنإدرشنعنشيلأنه:فتئهبنوفبعنبسندهالحاكئموروى

الجنه.فيوهو،خئوخ:لهيقالالذينوحتجذهو:قالهو؟زمالبأفيوفي

أعطيئآدتمبنيأؤذإدرشنكان:يساليبنإسحالقبنمحمذوقال:قال

.(3)قينانبنآفلآبيلبنتزذبنآخئوخوهو،النبؤة

.(2/430)للنويري"الأرب"نهاية:انظر(1)

"الطبقاتفيسعدابنذكرهوقد،"الأنف"الروضفيالسهيليعندعليهنقفلم(2)

.(02:ع)،الرواةقبائلعلى"الإنباهفيالبرعبدوابن،(1/38)"الكبرى

-"تزذ:بدلأهلاليل"بن"يزيد:وفيه،(4154)""المستدركفيالحاكمرواه(3)
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بم

ذز،أبيعن،خؤشببنشفرعن،إسحالقابنوروى:الشهيلىقال

.(1)"نشردإبالقليمت!تكقن"آؤذ:قالأنه:ع!بيررالنبيئعن

،لنوعبخذليسوأنه،إلياش-إدردمن:يعني-إنه:قيلوقد:قال

.ب!تلاهذاغمودفيهوولا

:يقوذ-الغربيئابن:يعني-بكرأباالحايطشيخناسمعثوكذلك:قال

تعتهمالذين5الأنبيامننبيآلعيئكقماور!أكالنبىفإن؟4الإسرابحديث!ؤشششقد

مرحبآ:آدئملهوقال،الصالحوالآفي،الصالحبالنبيئقرخبآ:لهاذالإسراصليلة

إدرش!:لهوقال،إبراهيملهقالوكذلك،الصالحوالابن،الصالحبالنبي

وأبوهإبراهيئملهقالكمالهلقاذ،ن!بهغمودفيكانفلو،الصالحوالأفي

.بالأخؤة)2(يخاطئةولم،بالئئؤةوتخاطتة،آدئم

:(3)المالكىمنصوليبنمحمدبنأحمذالعباسيىأبوالحافطشيخناوقال

.الصوابهوالأصلمنأثبتناهماولعل،أهلابيل"ابن=

.(361)""صحيحهفيحبانابنرواه(1)

رواهإليهالمشارالإسراءوحديث،(1/36)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

!ا.ذرأبيعنمالكبنأنسحديثمن،(163)ومسلم،(342)البخاري

الإسكندراني،القاسمأبيبنمنصوربنمحمدبنأحمدالمنير،ابنالدينناصرهو(3)

البيانعلمفيطولىيدولهوالتفسير،والأصولوالأدبالنحوفيإمام،المالكي

مصنفاته:منحذ،علىالبحثفييقفما:العيددقيقابنعنهقالوالإنشاء،

مسمومآ=وتوفي،(!062)سنةولادتهكانت،"الكشافصاحبمن"الانتصاف
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الصالح.بالأفيخاطتةإدردمنأنعلىالطرقيواكثز

أنهفيهاطريقليصخت:اللهرحمهالفضليأبيابنليوقاذ:قال

الصالح.بالابنخاطتة

نبثآكانوأنهإلياش)1(،هوإدرشنأنبعضهمذكز:الشهيليئوقال

الاعتراضن.سقط،كذلككانفإن،إسرائيلبنيفي

أبآالسلائمعليهإدرشنكونيمنغماالحديمثفيوليس:التووخوقال

وتأدبأتلطفأقاته"يكونأنيجوز(الصالح)الأفيقوتهو:فإنكأ!ير،محمدلنبئنا

.(2)إخوةوالمؤمنون،إخوةفالأبناء،ابنآكاننا!هلأخوهو

قاتمفإن،نوحتجذإدرشنأنالمؤزخونذكز:المازليخعبداللهأبووقال

لإخبار؟نوحقبلإنه:النشابينقوذيجخلم،أرسلإدريم!نأنعلىدليل

رسولي4آؤفإنه؟نوحآائتوا:4الإسراحدي!ثالصحيحالحدي!ثفيكأطيرالنبيئ

أن1وصخ،(4)قالوهماجاز،دليليفئملموانالأرضيى)3(،أهليإلىالثةبعثة

.(1/384)للسيوطي"الوعاة"بغية:انظر.(!683)سنة=

.(1/36)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(2/022)للنووي"مسلم"شرح:انظر(2)

تخريجه.تقدم(3)

للنووي"مسلم"شرح:انظر،شنيعتصحيفوهوقال"،"جازم:الأصلفي(4)

(3/55).
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بمدونسبه

.(1)لشرئولم،نبيأكانإدرشنأنئحملأ

دادريسنآدتمأنعلىينمنالطويلذزأبيوحديمث:الشقيلىقال

.رسولالب)2(

أبيفقرجلآكانالسلامعليهالنبىإدرشنإن:ب!فؤقال:فتيبةابنقال

،الرأسشعركثيز،د!جلاشعرقليل،الصدليعريفق،التطنضختمطويلأ،

غيرمنبيضاءنكتةجسدفيوكان،الأخرىمنأعظتمأذنيهإخذىوكانت

تزعيى)3(.

وفي،شفزةعن،الحسنإلىبسنده"المستدرفي"فيالحاكئمذلكوروى

حيثفهو،السادسه5السماإلىاللة)رفعه:وفيه،(عينيه)إحدى:(4)رواية

.(5)(751:مريمأ(مكائاغلتا!وزقغتة:ليقو

الله،كتبمنيذزشكانمالكثرة؟إدرشنوشفيئ،الصوبرقيقوكان

يلبسونقئيهمنوكانواولبشها،الثياقيخاطمنوأؤذ،الإسلايموشنن

اختلفوااللةزقغةفلما،يدغوهمكانمقنإنسالبألفثلهواستجالتالبلوذ،

.(3/55)للنووي"مسلم"شرح:انظر(1)

فيالصالحيإليهأيضأعزاهوقد،"الأنف"الروضفيالسهيليعندعليهنقفلم(2)

.فانظره،(1/378)والرشاد"الهدى"سبل

.(02:)صقتيبةلابن"المعارف):انظر(3)

الحاكم.رواية:أي؟"روايتهوفي":ولعلها،الأصلفيكذا(4)

.(1504)"المستدركفيالحاكمرواه(5)
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..................................تزدائن

أبووهو:وقسبوقال:فتيبةابنقال،نوعزقنإلىالأحداثوأحدئوا،بعذه

:""التوراةوفي:قال،سنةوستينوخصيرمئهثلاثابنوهوغ!زو،نوعتجذ

الثه"إليه)2(.نرقغه،اللهقذايم)؟(ن!خآخنوخإن

نإ:فقيل،وإدرشننوعفيواختلفوا:""المستدركفيالحاكمقال

إدرشن)3(.قثلنوحأأنعلىالضحابهوأكثز:قال،قئقةإدرشن

.تزد""ابن:اللهرحمهالمؤئفثتال8

كذا،مهملهودالي،ساكنهمهملهراءثم،مفتوحهتحيهامنباثنتينبياء

وغيزه.أحمذبنمحمذقتذه

وهوتازذ،ابن-إدرشنوهو-أخئوخ:التزعبدبنغمزأبووقال

(4لمهص
.يرد

إخوةوله:وقال،نفطةالداليعلىونقطيارذ،:الخؤانىالنشابةوقال

.ذزخوا

(("التوراةفياسفه:"الئيجان"فيهشايمبنالمللثعبذمحمدأبووذكر

)تزد(،بالشريانيئ""الإنجيلفيواسمه،ضابط:وتفسيره،مجئرانيئ)تازد(

.""المعارففيكما،""خذايم:والصواب،الأصلفيكذا(1)

.(12-52:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

.(2/595)للحاكم""المستدرك:انظر(3)

.(27:)ص"الرواةقبائلعلى"الإنباه:انظر(4)
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...........................قيتنئزقفقيلائز

غايةبلغفلما،الثهبأمرفغيئ،4الإبافيضبط:أي؟ضئط:بالعربيئوتفسيزه

ؤصىوهو،سنةوستينواثنتين،سنهمئهتسغوعالثق،اللةقبضمة،الدعوة

وخليفئة.أبيه

.قفقيل""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال+

قفلآئيل.:ويقال

وسكودب،المييمبفتحقفلايميل:التوزرئالمصرئعليئبنمحمذقال

المقذخ.ومعناه،5باليا4يقاوقد،مهموزوهو،4الها

مجئرانيئ،اسموقفقيل،أبيهمنبومجئهالأرضيىأهلوؤييئ:هشايمابنقال

.ممدوح:العربيئباللسافيوتفسيزه

.الأصنايم)1(عبادةتذءكانزميهوفي،الفقذخ:تفسيره:الشهيلىوقال

فيكذا)يامل(،:""الإنجيلفيبالشريانيئواسفه:هشايمابنقال

فلما،اللهبأمرفساز،الثهمسبخ:بالعربيئوتفسيزه)قفلائيل(ولعلها،الئسخه

سنة.وعشرينسنهمئتيوعاش،اللةقتضة،الذعوةمنالغفرمنالغايةبلغ

.قيتن،"ابن:الثهرحمهالمؤلفقال+

بالقافي.:الئووئزاد،(2)قينان:والئووكنالشهيلىوقال

ياءبعذها،المفتوحهبالقافيقيتن:التوزرئأحمذبنمحمذوقال

.(1/36)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/37)السابقالمرجع(2)
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.................................تانثمقائز

مفتوحة.منهماالأولىنونالبوبعذها،أسفلمنباثنتين

بالألف.قينان:يقالوقد:قال

الفستوي)1(.تفسيره:والتووئ،والشهيليئ،هووقاذ

وكذلكف!تو،العربيئباللسالبوتفسيزه،مجئرانيئقينان:هشايمابنوقال

فيواسفه،الثهبحقوقام،وخليفئةأبيهؤصىوهو،بالشريانيئاسفه

سنهمئهتسغالغفرمنوبلغ،عيسىبالعربيئوتفسيزه)ماقنان()2(،:""الإنجيلي

.(3)ةنسوعشرين

.(4)قينانوهو،قيتنالتز:عبل!بنغمزأبوقال

أزؤى.اسمهأخوله:الخؤانىوقال

.تالث!ق""ابن:اللهرحمهالمؤلفقال8

وشين،مفتوحهونودب،أسفلمنباثنتين4باليا:عليئبنمحمذقال

النوفي.بكسرالجقهبعفيىبخطرأىأنهوذكر،معجمه

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(1)

ابنعن(1/380)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحىونقله،الأصلفيكذا(2)

.""قانيان:هثام

سنةمئةالعمرمن"وبلغ:وفيه،(1/380)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(3)

."سنةوعثرين

."قينن":بدل"قين":وفيه،(27:)ص"الرواةقبائلعلى"الإنباه:انظر(4)
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بالنودبقم!نآ:ويقال،النوفيوضئم،الهمزةبفتيآلؤشق:ويقال:قال

المعجمه.والشين،الجميعفي

ئحكئمبمافيهايحكئم،ألؤشقالأرضيىفياللهأفزوؤليئ:هشايمابنقال

)إبؤشق((1)العبرانيباللسافيواسفه،وخليفئةؤمجئةوهو،ث!ي!ثهلضخففي

الشريانيئ:باللسالبواسمة،إنسان:العربيئباللسالبوتفسيره،الألفبكسر

والشين،،مضمومةنونوبعذها-ممدودةبهمزة:يعني-الألفبفتح)آلؤشق(

مئهتسغغفزهبلغحتىالثهبطاعهفعيئ،صادن:العربيئباللسافيوتفسيزه

تعالى)2(.النةفقبضة،سنةوخمسينسنه

،(4عالبيضاقخوايقةئدغى،آدتمبنثتفوذا)3(أفه:الخؤانىالنشابةوقال

.انقرضواوبناتتنون،إخوةوله

وهو،ألئثقبالعربيهوهو،الصادن:وتفسيرة،آنؤشق:الشهيلىوقال

الختة)5(.وبذز،الكعبةوتؤ!ت،النخلةغرشقنأؤذ

المثبت.والصواب،كأالعربي":الأصلفي(1)

.(1/385)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

فوقهاالناسخوأشار،"لبوذا":هامشهعلىوجاء،الأصلفيوضبطتكتبتكذا(3)

والصالحي،(2/435)"الأرب"نهايةفيالنويريوقال،نسخةفي:أي؟()خب

."آدمبنتلبود"وأفه:(1/380)والرشاد"الهدى"سبلفي

.""مخوايلة:بدل""محوايلة:وفيه،(2/403)للنويري"الأرب"نهاية:انظر(4)

.(1/37)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)
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80"
................................بيمهمزب

القاضيبنأحمذالعباسأبيالأشرفيبنالحسنعليئأبيبخطورأيث

ويزرع31(.يحرثكانف!نه،آدئمالحئةزرغمنأوذ:الفاضلي

تالصتوأنها،آدتمززعمنوالجئطة،خؤاءززعمنالشييزأنوزوكن

التاريني)2(.كتبفيذكروه:وقال،ذلكفي

شيث،.ابنآ:اللهرحمهالمؤلفقال"

بعذها،المكسورةالمعجمهبالشينلهثميمث:التوزليخأحمذبنمحمذقال

مثقثة.ثاب!وآيخزه،أسفلمنباثنتينمنقوطةياء

بالشريانيه،شاثوهو،بالعربيهيثميمثالتز:عبل!بنغمزأبوقال

.آدئم)4(أوصىوإليه،آدتمبناللههبةوهو،باليئرانيه(3)ث!ي!ثلو

:وتفسيره،ش!يمث:وباليئرانيه،شاث:بالشريانيهلمميمث:الشهيليئوقال

.(5)اللهغطية

الثه.هبةاسقهأن-الذفياطيئشيخناواختاره-،الخؤانىوذكز

.(1/385)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

.(1/124)للعاصمي"العواليالنجوم"سمط:انظر(2)

وقد،""الإنباهفيوقعوكذا،والبرانيةالعربيةالتسميةفي"شيث"الأصلفيكذا(3)

."شث":بالعربيةاسمهأن(1/37)!الكبرى"الطبقاتفيسعدابنذكر

.(27:)صالبرعبدلابن"الرواةقبائلعلى"الإنباه:انظر(4)

التسميةبينالفرقيبينلمأيضآوهو،(1/37)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)

الضبط.أوالرسمحيثمنوالعبرانيةالعربية
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الشلائم.غقئهآدتمائن

ولذلأن؟ب!ضنبالعربيئوتفسيزه،مجئرانياسئملثميمث:هشايمابنوقال

به،وأشتقفم،وأفضقهمآدتموتدأجمليثميثوكان،(1)الطوفانأغرقفمآدتم

كقهم،التشزوتذالذيوهو،غفدهوؤليئ،أبيهؤصىوكان،إليهوأحتفم

وكانت،والحجارةبالالينالكعبةبنىالذيوهو،الناسأنسافيانتقتوإليه

صحيفة،خمسينشمي!ثعلىوأنزذ،الجنهمنلهاللةوضغهالآدتمخيمةهناك

صالح،وخقفقاللهمنهبةهذا:آدئمفقاذ،لث!ي!ثؤيذ،هابيلقابيلقتلولما

.(2)ةنسعشرةواثنتيسنهمئهتسغوعاشقخؤاء،أفه،اللههبةف!فيئ

.آدتم""ابن:الثهرحمهالمؤلفقالء

التشر.أبو:الملائكةبهاكتتةالتيآدتمكنية

العرقيلأن؟والسلامالصلاةعليهمحفدبؤتدهمحقدأبو:كنيته:وقيل

.!عمحمدالسلامعليهآدتموتليوأتجلئ"وتدبأتجلالإنسانتكني

)أفغل(:وقيل،سريانيئاسم:قيل،أقواليثلاثةفيهآدتمأنالشهيليئذكر

روقي،الأرضيىأدييميمنخيقلأنه؟الآدييملفطمنأيخذ:وقيل،الأذقهمن

عباسيى)3(.ابنعنذلك

نصبعليهلأن،نصب:بالعربي"وتفسيره:(27:)صهشاملابن""التيجانفي(1)

أغرفهمآدمبنيولدوجميعشيثذريةغيرالدنياعلىليس،ذريتهعلىالدنيا

سقطآ.الأصلفيأنفيظهر،"الطوفان

.(381-1/380)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

.(3436)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

http://www.al-maktabeh.com



بم
الهننالعذبالمورد

:ب!زطفالف!تيير،بنمحمدعن""الدلائلفيأثابتأبنقاسموذكر

أصلية،الهمزةوكانت،)فاعلي(وزفيعلىلكانالأرضيىأدييممجنكانلو:قالأنه

الأذقه.من)آفغل(وزفيعلىهووإنما،مانعالضزفيمنتفتعهيكنفلم

منيكونأنيمتنغلالأنه؟بشيءليسالقوذوهذا:الشهيلىقال

الأصليه،الهمزةعلىالزائدةالهمزةتدخل)أفعل(وزدبعلىويكون،الآدييم

الأذقه)1(.همزةعلىتدخلكما

لبياضه.؟آدتمسفي:شقيليبنالتضزوقال

آذئم،وجمل،آذئمطئيئ:قولهميمنواما:التوزليخعليئبنمحمذوقال

الم!يهيئ،البطنبياضيىالناصح،والعنتنالقوائيمالطويل:الطبىمنوالآدم

الظهر)2(.

فيأسمائهمبعفقذكزبطنآ،عشرينفيولدآأربعونلآدتموؤيذ

الرحمن،وعبد،وخبيب!،وقابيل،وقابيل،لثميمث:فقال،"التيجان"

وإسرائيل.،الجئاروعبد،وعبدالله،2وصا،الضمدوعبد

:فقالواالملائكةفلميئهئم،ليطفبوهتئوهفانطلق،مجتبلهطفتآدئمواشتهى

كميتموه،فقدارجعوا:قالوايطفآ،اشتهىأباناإن:قالوا؟تريدونأين

جبريلعليهوصلى،وكقنوه،وحئالوه،وغشلوه،روخهفقبفموا،فانتهوا

.(1/37)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(1)

.""الناصح:بدل"الناصع":وفيه،(71:)عرردريدلابن""الاششقاق:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ونسبه
بم

ييالقذنىتشابىئننإسئخادقئنفخقذدكزةالتش!ثقذا

غيريمنمجخيهعلىفتققغذنآنوإلى،غئةالزؤاتابإخذى

فيه.فختقفثتغذةؤقا،ييهاخيلافب

هذه:وقالوا،وذفنوه،الملائكهخلفتوتنوه،جبريلخلفتوالملأئكة

قوتاكم)1(.فيشنتكم

الكئنر،غار:لهيقالغاليفيق!يميرأبيفيموضعفيلهحعز:ؤفمبقال

زدةالماءت!ضنفلما،السفينهفيمعهتابوبفيوجغقة،نوحفاستخرتجة

مكايه.إلىنوخ

سنهمئهتسغآدئمعافقماجميغأن(("التوراةفيووجذث:فتيبةابنقال

.(2)ةنسوثلاثون

تساليبناسحاقكابنمحمذذكزةالتشب"هذا:اللهرحمهالمؤئفقال*

.عنه"الرواياتاحدىفيالمدنن

بنمحمذ،عبداللهأبو:ويقال،بكرأبوفهو،إسحالقبنمحمذأما

المدنى-كوثان:ويقاذ-خيارابن،الحروفيآخربالياصتساليبنإسحاقن

وجذه،منافيعبدبنالمطلببنقخزمةبنىي!يقموتى،مولاهم،المطيبيئ

الوليد.بنخالذشتاةالتفر،غينشئىيمنتساز

سوداءمجمامةوعليه،ماللثبننم!نأهذاإسحالقبنمحمذرأى

!ه.كعببنأبيحديثمن،(1275)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(91:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

http://www.al-maktabeh.com



الهننالعذبالوردبم

حتىيموثلاكأ!يهـ،الثهرسوليصاح!ثهذا:ويقولونين!ثمذونخفقهوالضبيان

بنوأبانغمز،بنعبداللهبنوسايتم،بت!ملابنوسعيذالذخاذ،يفقى

والأغرقي،،والرفرئ،شقمةوأبا،ونافعآ،محمدبنالقاستموسمع،غثمان

بنويحسى،غروةبنوهشاتم،الصاددقوتجغقرآ،التيميئإبراهيتمبنومحمذ

سواهم.وجماعة،وشعبة،خبيبأبيبنويزيذ،الأنصارئسعيد

شيويخه،منوهم،وشغبة،خبيببنويزيذ،الأنصارئيحعىعنهروى

الأموئ،سعيدبنويحيى،هارونبنويزيذ،والخقادافي،والشفيانافي

وغيرهم.

المؤمنينأميزإسحالقبنمحمذ:قالاغيينةبنوسفيان،شعبةعن

هذاماداتممجفمبالحجالي4يزالا:فقالفقبلأالرهرئورآهالحديمث)1(،في

.أظفرهم)3(بينالأحوذ)2(

شعبةعنيزيذ،بنيوشنوروى،الحدي!ثفيضدونهو:شعبةوعن

.بالمغازي:يعني؟الناسيىأعلئمهو:قال

ابنعلى4مجيافهو،المغازيفييتبخرأنأراذمن:الشافعيئوقال

.إسحالهق)4(

.(42/554)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(1)

المثبت.والصواب،"!الأحوال:الأصلفي(2)

.(7/191)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر(3)

.(42/134)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمو!!سن

بشيءعليهيطغئونكانوا:قالئصدبحدثني:الخزبيئإبراهيئموقال

الحدي!ث.جنمميغيرمن

وهذه،ؤيذك!نالقذر،إلىؤين!ثيتشتغكان:بكرأبوالخطيمثقال

مسلملهوأخرقي،البخارئبهاستشقدوقدرواييه)1(،ردتوج!ثلاالأشياء

.(2)متابعة

لممسلموكذلك،وثقةوقدالبخاركنلهيمخزخلمله!انما:الشهيلىوقال

؟(3)أبيهعنالققئرفيسعيدعنالزخيمفيواحدآحديثآإلأأيضآعنهيمخزفي

إدرشنبنعبدالثهعنغقرأبوذكزفيمافيهمالذطغنلهحانما،ماللثطغنلأجل

بيقلإ،طبي!بفانا،ماللثحديثطهائوا:قالإسحادقابنأنبقغةلأنه؟الأؤدفي

أخرجناةنحن،الذتجاجقهمن4ذخاهوإنما!إسحالق؟ابنوما:مالكفقال

.(4)المدينةمن

.(5)المدينةيدخللاالذخاذأنإلى-أعلئمواللة-يشيز

واختاز،الخ!نباهمبفيحديثةأدخلالقطالببنالحسنأبووالإمام

فيه.الناسلاختلافي:وقالذلك

.(1/422)البغداديللخطيببغداد""تاريخ:انظر(1)

.(42/428)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

.(1703/31)مسلمرواه(3)

.(2/156)البرعبدلابن"وفضلهالعلمبيان"جامع:انظر(4)

.(1/02)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)

http://www.al-maktabeh.com



بم
افننالعذبالمورد

العلماصاكئرعنذالحدي!ثفيث!ئثإسحاقنبنمحمذ:الشهيلىوقال

.(1)اهيفإمامئةئجقلفلا:والشترالمغازيفيوأفا

وذكر،إسحالقبابنفعليه،قيالمغاليأراذمن:شهالمحبابنقال:وقال

ابنتتهئمأحدآادركثما:قالأنهغيينةبنسفيانعن"تاريخه"فيالبخارخ

حدلثه)2(.فيإسحالق

أهلمنجماعهعنروى،ومئةعشرةن!صخسنةالإسكندريةوقدتم

المغازيفيأما:حنبليبنأحمذوعنالاكابز،مصزأهلمنعنهوزؤىمصز،

ومذ،هذامثنإلىفيحتافي:والحرايمالحلاليفيوأما،عنهئكت!ث:وأشباهه

.(3أصابيهلموضئم،تذة

يعقولثقالإسحالق)4(،ابنتركأحدآأعلئملا:القدينيئبنعليئوعن

إسحالق:بنمحمدحدي!ثعنوسألتهيعقو!ب)5(:قالعليعنشيبةابن

فيه؟ماللثفكلائم:قلث،عنلإيصحيححديث،نعم:قالعنذك؟صحيح

يعرنه،6(.ولم،يجاي!هلممالك:قال

.(1/19)السابقالمرجع(1)

.(1/04)للبخاريالكبير"و"التاريخ،(1/91)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(7/193)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر(3)

.(6/061)عديلابنالضعفاء"في"الكامل:انظر(4)

الأصل.فيكذا(5)

.(6/62)للذهبي"الاعتدالميزان":انظر(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نسبه!
بم

واحتخواوئفوهأنهموالقظافي،خنبليوابن،قعينابنعنالشاجيئوذكر

فيهوما،طريهجميعمنالفقتينحدي!ث"السنن"فيالذازفطنىوذكر،بحديثه

بنمحمدحفطعلىيدذوهذا:حراءحدي!ثفيقالثم،الاضطراهمبمن

.إتقايه)1(وشذة،إسحالق

!ر،الثهرسوليقيمغاليتجمغمناؤذإسحالقابن:سعدبنمحمذوقال

ووئقه،سببنإبراهيتمغيزعنهمنهمأحذيروفلم،قديمآالمدينهمنوخربخ

.(2)اهبوماتببغداذوأقاتم:وقال

إسحاقن؟بنبمحمدعليلث:شعبةليقاذ:الخئاطشهالمحبأبووقال

.(4)هخخبليسولكته،ضدون:قعينابنوعن،(3)ظياحفإنه

أئمةعنهزوىوقدكثير،حدي!طإسحالهقبنلمحمد:غدفيابنقال

وروى،وغيزهم،شقمةبنوحقا؟،غيينةوابن،والثورخ،شعبة؟الناميى

ويحى،شققةبنومحمذ،القضليبنوشققةشغد،بنإبراهيئمعنهالمغازقي

التكائيئ،وزياد،حازيمبنوتجريز،تنريعبنوسعيذ،الأموئسعيدابن

والغئغمث.الفبتذأعنهزوقيوقد،وغيزهم

.(1/12)"الدارقطنيو"سنن،(02-1/91)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(7/132)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(1/152)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر(3)

.(7/192)السابقالمرجع(4)

http://www.al-maktabeh.com



بم
افنىالعذبالمورد

الملوكضزفتأنهإلاالفضليمنإسحالقلابنيكنلمولو:غدفيابنقال

"لجيهـاللهرسوليبمغالييالاشتغاليإلىشيء،منهايحصللابكتبالاشتغاليعن

بعذهثم،إسحالقابنبهاشئقفضيلةهذهلكانت،الخلتيوقنذ%،وقئغثه

أحاديثهفتشتوقد،فيهاإسحالقابنمئقغيبلغوافلم،آخرونقومصتقها

فيتهئمأوأخطأوربما،بالضغفعليهئقطغماأحاديثهفيأحذفلم،الكثيرة

وهو،والأئقةالئقاثعظيختيفثولم،غيزهيخطىعكما،4الشيبعذ4الشي

ةكا!"!لم*+أ*.(1)هببأشلا

ماتجة.وابن،والتسائى،والئرمذخ،داودأبولهوزوى

وقيل:،وخمسيناثنتينسنة:وقيل،ومئهوخمسينإحدىسنةئوفي

الخيزرافي.بمقابرودثن،ببغداذ،خمسينسنة:وقيل،وخمسينثلابسنة

إسحالقابنلأن؟(2)(الروايتينإحدى)في:اللهرحمهالمؤكفوقوذ

بنوأحمذغمرو،أبيطريتيمنأحذهما،طريقانالتسبهذافيعنهزوقي

الكوفيئ.اليفارفيغررةأبيبنقيسيىبنحازيمبنيموشنبنمحمدبنحازيم

محمدبنأحمذطاهرأبيالشقعيعنالسيرةهذ؟مؤئفثرواهاوطريفه

رواةمنأشهززواتةأنوذكر،المذكوليغمروأبيحديمثمنجزءفيالحافيما

."المغازي"كتاهمب

.(6/121)عديلابنالضعفاء"في"الكامل:انظر(1)

.(الرواياتإحدى)في:هوالمصنفقولمنتقدمالذي(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دونسبه

يمتاتة.ئنالتضز:ؤييل،قايلخئنيفرائن:ؤفزتثمق

بم

عهء*

!عأقهو

زفزةئننقتافيغئل!ئننؤفببئمثآيمتة:!عاللهزشوليؤأئم

غايب.ئنئؤفيئننكغبئنفزةئزيملالبائفي

ذكرفيذلكفيالكلائمتقذموقد،""المغازيكتا!بروايهمنوالثاني

.عدنانذكرفيالتسباختلالهتوتقذم،تغرقيبنتشح!ت

الئضز:وقيل،ماللخبنيفزهو"وقريش!:الثهرحمهالمؤئفثقالء

."يمناتةابن

بنالمؤمنعبذمحمدأبوالحافطشيخنامنهمجماعةاختازهالأؤذ

لهفر.ذكرعندذلكعلىالكلائموتقذم،الذمياطىخقف

عبدبنؤفببنثآيمتة!كل!اللهرسول"وأئم:اللهرحمهالمؤئفقالء

."غايببزئؤفيبنكفببنفزةبنيملالمحببنزفرةبزمنافي

.زفرةؤتذمنافيعبذوأن،يملاهمبابنهوزفرةأنعلىالعلماءأجمغ

الأبب،دونوتدهاإليهانميستامرأةاسم:"المعارف"فيقتيبةابنوقال

.ع!ير)1(اللهرسولي4أخواوهم

.(70:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



بم
الهنىالعذبالمورد

.امرأةاسئمزفرةأنعلىواققهأحدأأعلمما:الزشاطىقال

قاذكماتجدهماسمهوإنما،معروفيغيرمنكروهذا:الشهيليئوقال

إسحالق.ابن

يمنكانتولبآئ،الفوفيفيإشراق:الفغهفيوالزفزة:الشهيلىقال

اسئمالرفزوأن،خاضةالأبيفقهوالأزقزأنبعضهموزعم،غيرهأوتياضيى

الرفرةإنما:وقال،القوليبهذاقاذمنحنيفةأبووخطآ،الئؤايىمنالأبيفيى

.كفها)1(الألوافيفيإشراق

آمجنةزوجيهذكرمنطرلهت)2(المطلبعبدبنعبداللهذكرفيتقذموقد

.هذهع!يرراللهرسوليأئم

ؤفبب!نبآمنةأئمأن:أبيهعن،الكفبيئبنهشايمعن،سعدابنذكز

خبيبأئموأفها،فضيئبنالذاليعبدبنعثمانبنالغرىعبدبنثتزةهذه

بنغويجبنغبيل!بنغوفيبنثتزةوأفها،فضيئبنالغرىعبدبنأسدبنث

أكيمةوأفها،فذليكةبنفذيليبنالحارثبنثلهلاتةوأفها،كعببنغدكق

بنطابحهبنكعببنضغضعةبنغاديةبنختمثنبنغنيمبنماللثبنث

وأفها،فذيليبنشعل!بنتمييمبنالحارثبنئعقبةبنثدصتةوأفها،تخيان

بنغوفيبنثليلىوأفها،ثقيفبنخشتمبنخطيطبنغاضيرةبنثعايكة

.(1/122)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

المثت.والصواب،"طرفآ":الأصلفي(2)
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نسبه!

.(1)!يقوهو،ثقيف

بم

تجزؤة)2(بنالتضربنالحارثبنثئئتىالمذكورةدصئةأئمأنغيزهوذكزه

وفبوأئم.ويؤخرالأمهابهذهيقذموبعضهم،تمييمبنعمروبنأسيدابن

خزاعة)3(،بنغالببنؤخز،كئشةأليبنت-هنذ:ويقال-قيلةمنافيعبدابن

أرىولاعرضآ،السماءيقطغالشغر!إن:يقولكان،الشغرىعتذالذيوهو

غيزها.عرضآالسماءيقطعشيئآالسماصفي

لأنه؟إليهر!أكاللهرسوذتنسمبقريش!كانتالذيهوهذاكئشةوأبو

يشبهونفكانوا،الشغرىبعبادةالعرلمحتخاتفتكئشةأبالأن؟أفهيتليمجنتجذه

دمشق""تاريخايضأ:وانظر،(1/60،63)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

،(2/237،124)الجوزيلابن"و"المنتظم،(3/051،401)عساكرلابن

بعفالاختلافمعالأسماءهذهفيهذكرتفقد،(16/6)للنويري"الأربو"نهاية

الأصل.فيماهوأثبتناهوالذي،فيها

بنالنمر...":(1.12)للزبيري"قريش"نسبفيووقع،الأصلفيكذا(2)

"الكبرى"الطبقاتوفي،(3/99)عساكرلابن"دمشق"تاريخفيوكذا،جرءة"

فيوكذا،"...أسيدبننميربنالحارثبنت"لبنى:(1/63)سعدلابن

.(2/124)الجوزيلابن""المنتظم

أبيبنت"قيلة:(1/18)الكلبيلابن"النسب"جمهرةفيوجاء،الأصلفيكذا(3)

بنأفصىبنملكانبنلؤيبنعمروبنالحارثبنغالببنؤخروهو،قيلة

."كبشةأبوهوقيلةأبو:خزاعةتقول،خزاعةمن،حارثة
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بم
الهننالعذبالورد

لهيم.لمخالقيههذاكئشة(1)لأبيدييهمفيلهملمخالقيهع!رزاللهرسوذ

ذكرها.فيوزيادب!،لهاالمؤلفذكرعنديأتيآمنةووفاة

!!!
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،صص،مصو!ش

والأكئتلإصلى!وو

ول!بم!بم!ممر
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!!!!ال
الأؤليزبيعشفرنيائعيليغاتمبقكة!عاللهزشوذؤؤيذ

الاثتيز.يوتم،يمئةخقتايقيقتيز

تغضفم:ؤقاذ،غافابآزتيينالفيليبعذؤلذ:تغضفئمؤقاذ

ائميلي.غاتمؤيذأتةؤالضحيخغافا،بثلاثينائميليتغذؤلذ

!هولادته

فيالفيليعاتمبمكة!اللهرسوذ"وؤلذ:الثهرحمهالمؤلفثقال+

الاثنين.يوتممنهخقتالليلتيز،الأؤليربيعشهر

بعدؤلذ:بعضهموقالعامأ،بأربعينالفيليبعذؤلذ:بعضهموقال

.(1)"آماعبثلاثينالفيلي

."الفيليعاتمؤلذأنه)والصحيخ:المؤلفثقال

علىنصواكثيرينبأنعلمآ،(1/05)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

"ولد:(23:)صالسير""خلاصةفيالطبريالمحبقالفقد،الفيلعامفيأنه

والأول،يومآبأربعينوقيل،يومآبثلاثينبعد:وقيل،الفيلعامبمكة!اللهرسول

عامولدأنهخلاف"ولا:(1/30)""الاستيعابفيالبرعبدابنوقال،أصح"

."الفيل
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بم
الهننالعذبالمورد

آمنةحمقت:قالغفهعنأبيهعنربيعةبنوفببنعبدالثهعن

الاثنين.يومعيههاللهبرسولي

قيلمافآغزفيكان؟متىع!يررالثهرسوليسيدناقولدفيالعلماءواختلفت

فيالتشريتيأياتمآمجنةبهحمقت:الزبيرعنالتزعبل!بنعمزأبونقلمافيه

الداليفيبمكة!اللهرسوذوؤلذ،الؤسطىالجمرةعنذ،طالبأبيبغ!ثل

مسجدآ.زتيذةوتنته،الحخاحأخييوسفتبنلمحمل!كانتالتي

لاثنتيالاثنينيوتموذلك:قال،هاشيمبنيبغ!ثيفيؤلذإنه:وقيل

.(1)رمضانشهرمنخقتليلةعشرة

شعيب،بنغمروعن"تاريخه"فيعسايمزبنالقاسيمأبوالحافطوزوى

يوتموؤيذ،المحزيمعاشوراءفيكألجيرراللهبرسوليخيئ:تالجذهعن،أبيهعن

غزوةمنوعشرينثلابسنة،رمضانشهرمنخقتليلةعشرةلاثس!يالاثنين

.(2)الفيليأصحاهمب

فيالحايمئمقال،بمكة"لجرراللهرسوذؤيذ:اللهرحمهالمؤلفوقوذ

فيق!زورآمختونآعيهيهـؤيذالثهرسوذأنالأخبازتواتربوقد:""المستدرك

نجدهلممسجدآ"زبيدة"وشته:وقوله،(1/30)البرعبدلابن!الاشيعاب":انظر(1)

أنهوسترى،قريبآسيأتيكمازبيدةوليست،الخيزرانأنهاالصوابولعل،عنده

(1/355)""الكاملفيالأثيرابنأنعلمأ،"زبيدة"أنهاأيضأالسهيليعننقل

.الخيزرانأنهاذكر

.(3/427)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)
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بمته!لادو

غقيلي)1(.بتدكانتوهي،بمكةالمدكلثبرقاقيالمعروفالرقاقيفيالتيالدالي

بنأحمذحدئنا:"والمنسوخ"الناسخفيشاهينبنجعفرأبووروى

عن،الآشذقيبنتعلىحدثنا،القاسيمبنهاشئمحدثنا،الشكينبنعيسى

واستبغث،بالزذموخين،بالزذيمع!رزالثه4رسوولذ:قالتجواد)2(بنعبدالثه

الزذيم)3(.منوحمل،الزذيممن

بنيوبينبينهمحربفيهكانت،بمكةخقخبنزذئم:التكرئقال

ذلكف!في،القتليأشذخقخبنيمحارهمببنوفقتقتلهفر،بنلبفحالي

.(4)القتلىمنعليهزدتملما؟الزذتمالموضغ

يوسفت،أبيبداليتعرفالتيبالداليمولذهأنالأثيربنالحسنأبووذكر

،يدهفيترلفلم،طالبأبيبنعقيلوقتهاكأ!برراللهرسوذإن:قيل:وقال

مسجدآالخيررانفجعلتة،الحخاحأخييوسفتبنمحمدمنوتذهفباعها

:""المستدركفيهو""المدكك:وقول،(1774)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.""المدكل

كما،"جراد"والصواب،"حداد":!الحديث"ناسخفيوالذي،الأصلفيكذا(2)

يصحلامجهولجرادبن"عبدالله:وفيه،(4/71)للذهبي"الاعتدال"ميزانفي

يعلىفيقالهماأيضآوانظرعنه"،الكذابالأشدقبنيعلىروايةمنلأنه؟حديثه

.(7/284)الأشدق

.(165)شاهينلابن"ومنسوخهالحديث!ناسخ:انظر(3)

.(2/649)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

.(1)فيهئصقى

الضفا،عندالتيبالدار:وقيل،بالشغبوؤيذ:فقالالشهيلىوذكر

حينمسجدآزتيدةبنتهاثم،الحخاحأخييوسفطبنلمحمدوكانت

.(2)تخح

بنسعيدطريقمن""المستدركفيالحايمئمزوى(الفيل)عام:وقوله

علىصحيحهذا:وقال،الفيليعاتم"!يررالنبىؤيذ:قالعباسابنعنخبير،

بسند؟الربيعبنخميدطريقمنأيضآوروى،(3يخزجالاولمالشيخينشرط

بهذهخميدتفزد:وقال،الفيلييوتمع!بررالنبىولذ:قالعباسابنإلى

.(4)اللفظة

الفيلي.عاتمؤيذأنهخلالهتولا:التزعبدبنعمزأبوقال

غمز:أبوقال،الفيلييوتمكأخيررالنبىؤلذ:قالعباسابنعنوزوي:قال

،(5)الفيل4وطعنفيهالفيلاللةن!بخالذياليوتمأراديكونأنيحتملوهذا

.(6)الفيليعاتمالفيلييوتم:بقولهأراديكونأنويحتمل:قال

.(1/355)الأثيرلابن"التاريخفيالكامل":انظر(1)

.(1/283)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(2)

.(1804)المستدرك"فيالحاكمرواه(3)

.(1814)""المستدركفيالحاكمرواه(4)

.""الاستيعابفيكما،"الحرامالبيت"وطء:والصواب،الأصلفيكذا(5)

.(1/30)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(6)
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ته!لادو
بم

عسلإربنالقاسمأبونققه،الفيليعاتمؤلذأنهعليهوالمجمغ:خليفةوقال

وصخحهالبخاركيئ)1(،شيخالجزاميالمنذليبنإبراهيتمعنلفلوكذا،عنه

وقباثقخزقةبنري!يقعنالأثيربنالحسنأبوونقله،تعالىاللهرحمهالمؤئفث

الخوزفي)2(.ابنوصخحه،إسحالقوابن،عباسبىوابن،أشتتمابن

يمسرىففلثمنت!ضمسنةلأربعينالفيليعاتمؤلذ:الأثيرابنقال

وثمانيةسنةوأربعينسبعآففكهوكان،وأربعينلاثنتين:وقيل،آلؤضمزوان

.أشهر)3(

قباثعن،الخؤيرثأبيحدي!ثمن""المستدركفيالحاكئموروى

:وقال،الفيليمنأربعينرأسيىعلىع!رراللهرسوذ(43غئل:قالآشيتمابن

يخزجاه)5(.ولمالإسنادصحيخ

:قالجذهأعن،أبيهعن9قخزمةبنيم!يقحديثمنالئرمذخوأخرقي

الفيلي.عاتمكأخيرالثهورسوذأناؤلدث

أفيبيووققث،الفيليعاتمكأ!مرراللهرسوذؤلذ:قاذآشتتمبنقباثوعن

.(3/74)المنذربنإبراهيمعنونققة،(3/76)خليفةعننققةانظر(1)

الجوزيلابن"و"المنتظم،(1/355)الأثيرلابن،التاريخفي"الكامل:انظر(2)

(2/245).

.(1/326،339،354،355)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(3)

."تنبأ":""المستدركوفي،الأصلفيكذا(4)

.(1342)""المستدركفيالحاكمرواه(5)
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بم
الهننالعذبالمورد

.أحوالعليه:أي؟فحيلآ)1(آخضرالفيليخزءورأيث،الموضععلى

التعيينهذا:(الاثنينيوتممنهخقتالليلتينالأوليربيعشهر)في:وقوئه

محمدعنسعدبنمحمذورواه،4العلماأكثزوذكزهغيزهالمؤلفثيذكرلم

.(2)كلذيقوذالمدنىقغشرأبوكان:قالغمزابن

فيالذفياطنالمؤمنعبذمحمدأبوالحافطشيخناأيضأوذكره

.(3)جمعه

يوتمؤلد"خيراللهرسوذأنعلىاتفقوا:الجوزفيبنالقزحأبووقال

علىالشهرذلكمنقضىفيماواختقفوا،الفيليعاتم،الأؤقيربيعفيالاثنين

لعشر،:والثالسث،لثمالن:والثاني،منهخقتالليلتين:أحذها،أقواليأربعه

.(4)هنمعشرةلاثنتي:والرابغ

يذكرولمالتز،عبدبنغمزأبوذكزهاالأقواذوهذه:التووخقال

العاشمز.

:قالعليئبنمحمدجعفرأبيعنالذمياطىمحمدأبوشيخناوقال

.(9361)الترمذيرواه(1)

.(1/101)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

،للسيرةجمعهفي:والمراد،المثبتالصوابولعل،"جمعته"من:الأصلفي(3)

.(30:ع)-للدمياطي"النبوية"السيرة:أي-فيهاوهو

.(41:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(4)
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بمته!لادو

كتاهمبمنونققه،الأؤليربيعمنخقؤنلياليئلعشر،الاثنينيوتمع!يررسوذؤلذ

الفجز.طلغحين:وقاذشيخناوصخحه،(1)بسلابن"الطبقات"

موببعذخؤلأمكمطالعباسعنالشهيليئذكز:(الاثنين)يوتم:وقوله

راحة،بعدكملقيثما:فقاذ،حاليشزفيرأيئهثم،نويمفيآراةلالهبأبي

يوتمؤيذمج!اللهرسوذأنوذلك،اثنينيويمكلئعنييخقفثالعذاقيأنإلا

.(2)ةزخفأنت!اذهبي:لهافقاذبقولبتشرتهقدئؤيتةوكانت،الاثنين

أعمايمه.عنذلهبأبيذكرفيزيادةلهذاويأتي

خلافب)3(.بلاالاثنينيوتمؤيذء!بروالثهرسوذأنوثبت

نأ:الأنصارفيقتادةأبيحديثمن""المستدركفيالحايمئموأخرقي

ؤلدثالذياليوئم"ذلك:قال،الاث!ينيويمصويمعنمج!اللهرسوذسأذأعرابيآ

.(4)الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،"فيهعلئوأترذ،فيه

الاثنين،صيائمتفتلث"لا:لبلاليقاذعلأم!راللهرسوذإن:الشهيليئوقال

.(1/001)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(99-3/98)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

وغيرهما،،(3642)"حبانابنو"صحيح،(1621)"مسلم"صحيحفيثبتفقد(3)

صومعن-!غاللهرسول:أي-سئل:لمسلمواللفظ،!هقتادةأبيحديثمن

."فيهويذتيوم"ذاك:قال،الاثنينيوم

.(1794)""المستدركفيالحاكمرواه(4)
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بم

(1)"هيفوآموث،فيهوئعثمث،فيهؤيذثفإني

الهننالعذبالمورد

الزشاطيئ:قال:عاماممبأربعينالفيليبعذولذ:بعضهم)وقال:وقوله

ابنالقاسيمأبوونققه،عامآبأربعينالفيليبعذؤيذ:الغخلانىبهرئاأبووقال

.أحمذ)2(أبوالحاكئموذكزة.عنهعسايمز

الزشاطيئنققةوهذا،عاولبثلاثينالفيليبعذؤلذ:بعضهم)قال:وقوئه

المدائنيئمحمل!بنعليئعن،خئاطبنخييقةعنغسايمزبنالقاسيموأبو

بثلاثينالفيليبعذ!رالله4رسوولذ:قالعقبةبنموسىعنزوى:قال

.(33امعا

الثلاثة.الأقواذهذهاللةرحقةالمؤلفثذكز

ع!يرر-النبى:يعنيؤلذ-:وقيل:الطبرخعبداللهبنجعفرأبوشيخناوقال

.(4)تعيينغيرمنالأؤليربيعشهرمن:يعني؟اثنينأؤذ

إسحادق،بنحنبليحديمثمن"تاريخه"فيعسايمزبنالقاسمأبووروى

أبيبنجعفزحدثنا،الففىيعقوفيحدثنا:قالالرهرانيئالزبيعأبيعن

.(1/396)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(1)

للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب"و،(3/76)عساكرلابن(/دمشقتاريخ":انظر(2)

(1/49-50).

.(3/76)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(3)

.(24:ع)الطبريللمحصثالبشر"سيدسيرخلاصة":انظر(4)
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ته!لادو
بم

(1)تص
عشر!ي!أكاللهرسوليقولدوبينالفيليبينكان:قالأئرىابنعن،ربيعه

.:(2)
س!ش.

فدوئموكان:قالعليئبنمحمدجعفرأبيعنالذمياطيئشيخناونقل

خص!ري!جمالثهرسوليقولدوبينالفيليفبين،المحزيممنالنصفتالفيلي
ليلة.وخمسون

الصلاةعليهقوللإهمنصخالذي:الق!فودكنقال:الزشاطىوقال

يومآ.بخمسينمكةالفيليفدويمبعذكانأنهوالسلام

وفي،بأربعين:وقيل،بشهرالفيليقدويمبعذولذ:وقيل:الزشاطىقال

ربيعمنخقتالقيقتينيومآ،بثلاثينالفيليبعذ:"والأعلاقي"الذخائركتاب

الأؤلي.

:فقالموسىبنمحمدالخؤاليزيميئوأما:الترعبدبنعمزأبووقاذ

وقد:قال،الفحزيممنتعتتليلةغشزةلثلاثوأصحابهمكةالفيليفدوئمكان

الأحد.يوتم:وزاذ،الخواليزميئغيزذلكقاذ

الجمعه.يومالسنةتلكالمحزيم4آؤوكان:قال

،الصوابولعله،"المغيرةأبيبن"جعفر:"دمشق"تاريخوفي،الأصلفيكذا(1)

يرويأنهعلى(01/524)و،(5/131)"الكمال"تهذيبفيالمزينصنفقد

أبزى.ابنعن

.(3/76)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)
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بم
الهنىالعذبالورد

يوتم،يومآبخمسينذلكبعذر!عاللهرسوذوؤيذ:الخواليزمىقال

الأؤلي)1(.ربيعمنخقؤنلثمالب،الاثنين

مكةجاءالفيلأنوذكزوا:الشهيلىوقال،نيسانمنعشرينيوتموذلك

يومآ،بخمسينالفيلي4قجيبعذؤيذوالسلائمالصلاةعليهوأنه،الفحزيمفي

منقولذهوافق:يقوئونالجساهمبوأهل:قالوالأشهز،الاكئزوهو:قال

منه.قضتلعشرينفكان،نيسانالشضي!تهالشهويى

يليهالغفزلأن؟التبيئنقولذوهو،المنارليمنبالغقزلمحب)2(وؤلذ:قاذ

ويليهبذنتها،العقزفيتضزإنماالرتافئفيضرزولازتانتاها)3(،العقزهمبمن

بمخقبهيفحزإنما،بآئييهيفزلاوالأشذالشقاذ)4(،وهو،أليئةالأشدمن

.(1/31)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

المننرلةهي:والغفز،"الأنف"الروضفيكما،"الغفر":والصواب،الأصلفيكذا(2)

علىخفيةكواكبثلاثةوهي،والعشرينالثمانيةالقمرمنازلمنعشرةالخامسة

.(2/178)للقلقشندي"الأعشى"صبح:انظر.تقؤشفيهخط

،القرنانوهما،زبانيافيللعقربلأن؟المثبتوالصواب،"زبانها":الأصلفي(3)

كوكبانوهما،القمرمنازلمنعشرةالسادسةالمنزلةالفلكعلمفيأيضآوهما

.(2/178)للقلقشنديالأعثى""صبح:انظر.العقرببرجترنيفينئران

كوكبوهو،الأعزلالشماكؤيذعىالقمر،منازلمنعشرةالرابعةالمنزلة:الشغاذ(4)

"صبح:فانظر،الرامحالشماكيدعىآخرلي!ماذوثفة،الزرقةإلىلونهيميلنئز،

المزيد.علىلتقف؟(2/177)للقلقشندي"الأعشى
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ته!لادو

.(1)بهونا

بم

وهو،الخقليبرحفيولذ:وقيل:الدمياطيئمحمدأبوشيخناوقال

يطفغوالغفزالغفر،طلوععنذقولذهوكان،قولذهكانمنهلعشرينثم،نا!ين

ؤيذفلقا،الشئعالسماوابيخترنإبلي!نوكان،القيليأؤذالشهرذلكفي

ؤيذفلقا،أربعإلىيجلوكان،سماوابثلاثمنخجمتالسلائمعليهعيسى

هذا:!ث!يرتفقالت،بالئجويمالشياطينوريمت!ب،الشئعمنت!جحهي!أكالنبيئ

فإنالغئوقي)2(إلىانظزوا:شصيىعبل!بنزبيعةبنغتبةفقال،الساعهقيائم

.(3)بكاليبنالرئيزذكزهطويليحدي!ثفي،الساعهقيائمفهوبهزميئقدكان

النائيمبينوأناآبأتاني:تقولكانتتآمجنةبهحمقتلما:الؤايدفيوزوى

ولادكي،دلتتحتىأفققييثم،الأمههذهب!يدخقف!بقد:فقالواليقظافي

فكنثةقالتحاسد،كلشزيمنبالواحل!أعيذه:فولي:فقالالآتيذلكأتاني

قالت:،غئعلثوفيغضذيلثفيحديدآعفقي:ليففثنليسائيذلكأقوذ

.(1/283)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

ثلاثةأثروعلى،الثريايتلو،الأيمنالمجزةطرقفيمضيءأحمرنجم:الغئوق(2)

النجومصنفمنوهو،العيوقمواقعوهي،الأقلام:لهايقال،تئنةكواكب

والعشرين.الثمانيةالقمرمنازلأو،عشرالاثنيالبروجمنليستالتي،الثوابت

للزبيدي"العروسو"تاج،(2/182)للقلقشندي"الأعشى"صبح:انظر

(26/228).

.(1/435)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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بم
الهنىالعذبالمورد

فكنث،فيئقدفأحذهأيامأإلاغقىيننرذيكنفلم:قالت،ففعفث
كر"

.(1)أعلقهلا

شعيب،بنغمروحديحثمن"تاريخه"فيعسايمزبنالقاسيمأبووذكر

،الشامأهليمنمجيصأئدغىراهمثالطفرالببغزكان:قالجذهعن،أبيهعن

مكة،إلىسنهكلئويدخل،مكةلأهليمنافغفيهوجعلكبيرآ،علمآالثةآتاه

لهتدين-مكةأهليا-قولودفيكمئوتذأنويولمملئ:ويقوذالنامنفتفقى

فيهؤلذالذياليويمصباخكانفلفا،زمائةهذا،الغختمويملذالعر!ث

فأشرفتفناداة،مجيصآأتىحتىالمطلبعبدبنعبذاللهخرقيو!"اللهرسوذ

يوتمعنهأحذئكمكنثالذيالمولو؟ذلكؤيذفقد،أباةكن:فقاذعليه

الضئحمعليويذفإنه:قال،الاثنينيوتمويموت،الاثنينيوتمويبغثط،الاثنين

فيكم،يكونأنأشتهيكنتلقدفقالمخقدأ،:قال؟شقيتهفما:قالقولو؟،

فلإنهإليهانطلقأفخقذ،اسقةوإن،اليوتمؤيذوإنه،خةالباليطقغنخقةإن

ثلاثة،أيامأتشتيهيؤحعالآنأنه:ذلكوآية،ابئكعنهأحذئكمكنثالذي

وأعفزهطاذإن:قالغفزة؟فما:قالعنهوذارلسانكفاحفط،ئعاقىثم

وستين،إحدىفي،الشتينمندونقاؤترفييموث،السبعينيبففيلمقضز

.(2)وستينثلابأو

.(1/98)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(3/427)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)
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بمته!لادو

ابنعن،مجكرقةعن،خزهمببنيحمقافيإلىبستدهماتجةابنوروى

بصاجبأئرآأشتهناعنأخبرينا:لهافقالوا،كاهنةامرأةأتواقريشأأن:عباسيى

عليهاقشيئمثم،الشفلههذ؟علىيمساءتجززئمأنتئمإن:فقاتت،الققايم

هذا:فقاتثعيهرزالنبيأثزفأبضزت،عليهاقشؤاثميمساءفخزوا،أنبأئكم

الثهتغسطثم،الثةشاءماأو،سنةعشرينذلكبعذمكئواثمشتهآ،إليهأقزئكئم

صاحببقذيمالقذيمتشبيهفيزيادةتجذهوفاةعنذويأتي،(1)رر!عفحقدأ

المقايم.

فيذكزقخقدبنتمىأن:شليمانبنالزبيعوأبوالشهيلىوحكى

حينورلة،أهبطحينورلة،لينحينرلة،رلآبأرقيزنإبلي!نأن:تفسيره

الكتابب)2(.فاتحةأننرتتحينوزتة،ر!أكالثهرسوذؤيذ

الشزة،مقطوغق!زورآ،مختونآ:أي؟قغذورآوؤلذ:الشهيلىقال

ثقلي،منالحوايملتجذهمابهحمقتحينتجذلمأنهائحذثأفهوكانت

،يدهأصابعمقبوضةالأرضإلىوقغوضغتهولقا،ذلكغيرولا،ؤخيمولا

.(3)اهبكالمسبتي،بالسبابةمشيرآ

صالح،بنمعاويةطريتيمن"تاريخه"فيعسايمزبنالقاسيمأبوروى

.(0235)ماجهابنرواه(1)

.(1/278)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(028-1/279)السابقالمصدر(3)
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بم
الهنىالعذبالمورد

يسوةإلىدفغوهفريشيىفيؤلذإذاالمولو؟كان:قالالتئويخيئالحكيمأبيعن

أصتخنفلغا،كذلكقغفنعيهيراللهرسوذؤلذفلفا،ئزقةعليهتكقأنىيث!يرفمن

،4الشماإلىببقهمرهشاخصآالعينمفتوح،باثنينعنهانفققتقل!الئزقةؤتجذن

ئصيستأنأرخوفإنياحقطتة:فقال،لهذلكفذكزنالمطلبعبذفأتافن

.(1فحفداآوشقاهفريشأ،لهودعا،عنهذتخالسابغكانفلقاخيرأ،

بنالحكئمحذثنا،المكىعطاءبنيوشنأنبأنا:فقالسبابنوروى

اليخليئ:وقال،(2)صالح:ززغةأبووقال،ثقة:قعينابنقال،الغذنيئأبان

اللةيذكزركبتيهإلىالبحرفيوقفتالفيونقذأبإذاكان،شتهصاح!ثثقة

.(4)الأربعةلهروى،وذؤالة)3(البحرحيتانمعاللهنذكر:قال،يمصبخحتى

ؤلذ:قالالعباسأبيهعن،عباسابنعن،مجكرمةحدثنا:(5)لاق

:وقال،عنذهوخطيئ،المظلبعبذذلكفأعج!تض!رورأ،قختونآع!رزالنبيئ

.(6)نأشهذالإئييتيكونق

نأ:عباسابنعنعطا؟،حديمثمنجقيع((ابن"معجموفي

.(3/80)عساكرلابن"دمشق"تارلخ:انظر(1)

.(3/131)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر(2)

.(1/131)للعجلي"الثقاتمعرفة":انظر(3)

.(7/86)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(4)

العدني.أبانبنالحكم:أي(5)

.(1/031)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(6)
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بمته!د!لو

الأخبازإن:الحايميمقوذتقذموقدقخئونا21(،ق!رورآؤيذ!عاللهرسوذ

ق!رورأ.قخئونآؤلذع!برراللهرسوذأنتواتزت

ولم،قخئونآ"ؤيذث:كألجيرراللهرسوذتال:قالأنسيىعنالحسنوروى

."تاريخه")2(فيعسايمزابنرواة،أخد((شؤءتييز

.(3)نيختكانتالغزقيأندليلسفيانابيمعهزقلحديمثوفي

الوليدحديثمن"الاستيعا!ب"كتا!بفيالتزعبدبنغمزأبووروى

مجكرقة،عن،الخزاسانيئعطاءغن،خمزةأبيبنشعيبعن،مسلبمابن

قأ؟بة،لهوجعل،سابيهيوتمكأبجررالنبىختنالمطلبعبذأن:عباسيىابنعن

محقداآ((.وسقاه

الحديث!وهذا:5العلمابعفققال:الذمياطىمحقدأبوشيخناقال

بالصؤالمحب.آشتة-فيهماعلى-

"قعاييمكتابفيالتزانبئبنأحمذبنمحمذالحسنأبوقال

،الصلاةشريعئه،الحنيفيهعلىالسلائمعليهإبراهيئموكان:(5)"ري!عاللهرسولي

.(336:)صجميعلابن"الشيوخ!معجم:انظر(1)

.(3/124)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

طويل،حديثهو!نماعباسابنحديثمن،(7)البخاريرواههرقلحديث(3)

.يختتنونهم:فقال،العربعنسألهرقلأن:آخرهفيجاء

.(1/15)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

شيئأ.المذكوركتابهعنذكرمنعلىولا،هذاللبرانيترجمةعلىنعثرلم(5)
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بم
الهنىالعذبالمورد

وشيثآدتمأنزوقيوقد:قال،الجتانعليهوفرضن،قؤاريثطولا،أحكايمبغير

وعيسىويحعىوسليمانوموسى(1)وشي!تويوشفتولوطوساتموئوخ

قخئويين.ويذواكأ!يررومحمدآ

الأنبياصمنؤلذ:وقيل:الذمياطيئمحمدأبيشيجناخطمنونقفث

وفوذ،له!اسماعيل،لهدإذرشن:وزاذ،سايمغيزالمذكورينوذكز،قخئونآ

بنوحنظلة-(3)موضعوهو-خضولينتيئ(2)يهدمذيبنوشعيتوصالخ

وسلم.عليهماللهصلىالزشأهلينتيئجفتزبنسفيان

كتاهمبفيالتيسائويىكنطاهربنعبدالثهبنمحمذبكرأبوذكزه:وقال

.(4)"المعارف"لطائف

فيسيبويهقالوقدوشعيبأ،،ولوطآوسامأ،،ونوحآ،شيثآيصرفلمالأصلفي(1)

وهود،،نوحوأما،شعي!ثوكذلك،فعربيصالحوأماة:(3/235)""الكتاب

مصروفآالأسماءهذهبعضوردوكذلكلخفتها"،حالكلعلىفتنصرف،ولوط

الكريم.القرآنفي

السابق،التعليقفيذكرناهمافيهافيجري،الأصلفيالأعلامهذهرسمتكذا(2)

فيماكولاابنقال"يحفذم"،:والصوابأيضأ،الأصلهوكذا""يهدم:قولهوأما

بنشعيبفهو،المهملةوبالدال،الميمبكسرمهدم"وأما:(7/530)""الإكمال

."...حضوربنمهدمذي

وسكون،الضمثم،بالفتححضور:(2/272)"البلدان"معجمفيياقوتقال(3)

مالك.بنعديبنبحضورشفيتزبيد،أعمالمن،باليمنبلدة:وراء،الواو

له."المعارف"لطائفبتعريفعلىولا،لهترجمةعلىنقفلم(4)
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بمته!لادو

نأ:موقوفآتكزةأبيعنبستلإهعسايمزبنالقاسيمأبوالحافظوزوى

.(1)قلبهطقرحين!النبىختقحبريل

!!!

.(3/014)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(1)
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حا!بمبم!ا ينه!،شولهاهو*غ

أتىقذ!باللهؤزشوذالفطيبغئدئنغئذاللهاتيبوةؤقات

.شفزاؤمجشزونثمايتة!عليه

آشفر.شئعهائنؤفؤآئوةقات:تغضفئمؤقاذ

خفل.ؤفؤالتابيؤدآليفيأئوةقات:تغضفمؤقاذ

والقلإيته.قكةتين4بالأئؤاقات:ؤييل

ئنغئذاللهئوقيئ:الرتيرفيتكابىئنالرتيزغئلإاللهأئوؤقاذ

شفزين.ائن!عاللهؤزشوذبالقديتهالفطيبغئل!

وايدهوناب

المطلب،عبدبنعبذاللهأبوه"ومات:اللهرحمهالمؤتفثقالء

شهرأ.وعشرونثمانيةعليهاتىقد!عاللهورسوذ

مات:وقيل،خفلوفو،التابيهداليفيأبوهمات:بعضهموقال

ئوقي:الربيركقبكاليبنالربيزعبداللهأبووقال.والمدينهمكةبين4بالأئوا

.شتفزين"ابن!عاللهورسوذ،بالمدينهالمظلبعبل!بنعبذالله

والحاكئمسعدابنذكزه:شهراموعشرونثمانيةعليهأتى)قد:قوئهأما
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بم
افننالعذبالمورد

وغيزهم)1(.والشهيلىالتزعبدبنغمزوأبوأحمذ،أبو

عبذالله،مات:يعنيأشفر(؟سبعهابنوهومات:بعضهم)وقال:وقوئه

.(2)زتلاعبدبنغمزوأبوسعدابنذكزهأشفر،شبعهابنكأبحبرراللهورسوذ

ذكزه:خفل(وهو،التابيهداليفيأبوهمات:بعضهم)وقال:وقوله

وصخحه،(4)زتلاعبدبنغمزأبووذكزهالأثتث)3(،أنهوذكرسعلإ،ابن

خغل.!ورالله4ورسو:يعني؟جماعة

قرأت:قالسابيبنضذقةطريقمن""المستدركفيالحاكموزوى

أبيه،عن،ضخزقةبنري!يقبنعبداللهبنفظي!ثحدثنيإسحالقبنمحمدعلى

:وقال،بهحئقىوأفهأبوةتوفي:فقالع!يرراللهرسوليولاذةذكزأنهجذهعن

مسليم)5(.شرطعلىصحيح

أكهوفاةعنذوسيأتي،الت!بغمودفيعبداللهذكرعنذأيضآوتقذم

وهو،التابيهداليفيتوفيوالسلامالصلاةعليهأباةأن:والسلامالصلاةعليه

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(1/551)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1/283)للسهيلي"الأنفالروض"و،(1/33)

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(1.001)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(2)

(1/34).

.(1/99)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(3)

.(1/33)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(4)

.(1914)""المستدركفيالحاكمرواه(5)
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وجده،وأمه،!راللهرسولوالدوثاة
بم

)وقيل::قولهوهو،غعيتهالمؤكفقوليسوى،ذلكغيرلييقغولم،الصحيح

ثمالبسنةصرفهفستهلإلىالقوذوهذاوالمدينه(،مكةبين7بالأئؤامات

الله.رحمهالمؤكفغيزقاتهقنلييقغلممئهوسبععضرة

معرولهتموضع:والمذ،الموخدة5الباوسكودب،الهمزةبفتي:والآئواء

وعشرونثلاثةالمدينهوبينبيته،أترلثالمدينهإلىوهو،والمدينهمكةبين

القخشؤةالخؤارخقةوهوتؤ،بخفعشفيئكأنه،الفزعغقليمنوهوميلآ،

.ب!باثبنقاسئمذكرة.بالئئن

منفيهلمابذلكسفي:وقيل،السيولي4لتتؤ4بالأئواسفي:وقيل

.الآؤباء:يقالكانبأنهالقوذهذاوزد،4الؤبا

بكايى،بنالربيزهو(الربيرئبكاليبنالربيزعبداللهأبو)وقال:وقوله

الربيربنعبدالثهبنثابمببنفصغببنعبداللهبنبكرأبيبنالربيز:ويقال

سمغ،"الش!ب"كتاببصاحمث،التشابةالمدنى،الآشدئالقرشى،الغؤايمابن

أوشيى،أليبنواسماعيلزواد،أيبنالعزينرعبدبنالمجيدوعبذ،غيينةابن

وغيزهم.شميليبنوالئضز،عبدالثهبنمصتوعقه،المنذربنوابراهيتم

وابن،والتغوئ،الذنياأبيبنبكروأبو،الرازكنحاتيمأبوعنهوروى

وغيزهم.خقفبنومحفذ،والقخايميىصامجلإ،

بأيايمعارفآ،بالت!بعالمآثئتأ،ثقةوكان:الخطيصثبكرأبوقال

القضاءوؤييئ،ون!بهاقريشيىأخبارفيالمصئفثالكتافيوله،المتقذمين
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بم
الهننالعذبالمورد

.(1)اهبوحذثبغداذوزذ،بمكة

يذمنتمينلعشرتوفي:الطوسىسليمانبنأحمذعبداللهأبوقال

بمكة،و؟فن،سنةوثمانينأربعآبلغوقد،ومئتينوخمسينستسنة،القغدة

ماتجة)2(.ابنلهروى

للزخليقيلحتىذلككئرثم،بالحجارةالبئرطى:الفغهفيوالربيز

.(3)هدذشالعقلكأن:أي؟زئردوةالعاقلي

بالمدينه،ئوفيعبذاللهأن:هذاالربيرعنالمؤئفثنققة(4)والذي

قال،خيثمةأبيابنذكزة:وقالالشهيلىذكزةشهرينابنع!رزاللهورسوذ

الذولابىذكزة:وقال،المهدفيكانأنهعلىالعلماصوأكثز:الشهيليئ

.(5)وغيره

منقضتوعشرينلأربعكأ!يرراللهرسوليأبوعبذاللهؤيذ:الطبرفيوقال

.أدؤلث!زوان)6(يمسرىشلطافي

.(8/467)البغداديللخطيببغداد""تاريخ:انظر(1)

"لعشر:بدل"بقينليالي"لتسع:وفيه،(9/298)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

."بقين

.(47:)صدريدلابن""الاشتقاق:انظر(3)

المثبت.والصواب،"والذي"وقوله:الأصلفي(4)

.(1/283)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)

.(1/453)"الطبري"تاريخ:انظر(6)
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وجده،وأمه،!اللهرسولد!ووثاة
بم

ضيين.أزتعائنؤفؤأفةؤقاتت

!ي!يين.ث!ييائنؤفؤأفةقاتت:ؤييل

يذبنسيفطظهزلقا:بستده"تاريخه"فيعسايمزبنالقاسيمأبووذكر

العرهمب،وفودأتتة،بسنتينع!يراللهرسوليقولدبعذوذلك،الحبشهعلىترن

المطيبعبذفاستأدتة،قريشيىمنوجماعة،هاشيمبنالمطيبعبذوفيهم

فتكقم،لكأذئآفقد،الملوفيتذيبينيتكقممقنت!نكإن:فقالالكلايمفي

ابن:قال،المطلبعبذأنا:قال؟المتكفمأيهاأنتقن:فقال،ن!خبكلايم

فاقافوا،الصئافهدازأنزتفمثم،عليهآقتلثم،اذلة:قالنعم!:قال9أخيتا؟

يممزمجنإليلثفففيىإني:وقالفآذنآة،المطلبعبدإلىأرسلثمشهرآ،

يوتذالذيحيئههذامحقدآأنلهذكرثئم،بهأئخلميكونغيركلو،مجفجي

اليهوذ،عليهواحذر،بهاحتمنما:سيف!فقالؤلذ،إنه:لهفقال-ؤلذأو-فيه

قبلسيفثفمات:قالبخترهفائينيالخؤذحاذإذا:وقالبجائزةلهأقزثم

الخؤذ)1(.تخوذأن

."سنينأربعابنوهو،أفهوماتت8:اللهرحمهالمؤئفثقالء

."سنينسثابنوهو،أفهماتت:"وقيل:أيضآوقال

المطلب،عبذجذه"ومات:قولهبعذالمؤففثذكزةالثانيالقوذوهذا

."سنينثمافيابنوهو

حديثمن،(3/144)عساكرلابن"دمشق"تاريخفيوهو،المؤلفاختصرههكذا(1)

فراجعه.،وأوفىهذامنبأتمقسوق!عباسابن
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بم
الهنىالعذبالورد

،""التلقيحفيأيضآفيالخوليبنالفرحأبوقاتهفقد:الأوذالقوذأما

.(1)سنينأربعابنوهو،أفهئوفتت:وقيل:فقال

،(2)زتلاعبل!بنغمزأبوذكزة:-سنينسثابنوهو-الثانيالقوذوأما

.غيزهالفغوكقفارسبنأحمذالحسنأبويذكزولم

آمنةأفهمع!عالثهرسوذكان:قالواجماعهعنوأشيذ:سعدابنوقال

الئخاربنغدفيبنيأخوايهالىبهخرتجت،سنينت!سبلغفلغا،ؤفببنمب

بهفنزتت،تييزينعلىوهم،تحضئهأيمنأثمومعه،بهتروزهمبالمدينه

بنيأئميمإلىع!بيرراللهرسوذنطزفلفاشهرآ،عنذفمبهفأقاقت،التابغهداليفي

الأنصالي-منجارية-أئي!ةألامجمثكنث:وقال،غزقةهاتجزحينالئخاليبنغدفي

الداليهذهوفي،أفيبينزتتهاهنا:فقاذالذايىإلىونطز،الأفيهذاعلى

منقوموكان،التخاليابنغدفيبنيبئرفيالغؤتموأحسئث،عبداللهأبيقئز

نبيئهو:4يقوأحذهمفسمغت:أيمنأئمفقالت،إليهينظرونيختلفوناليهود

مكة،إلىأفةبهرجغتثم،كتهذلكفوعيث،هخزيهدازوهذه،الأقههذه

التعيزينعلىأيقنأئمفرتجغت،هناكفقئرها،آمجنةأفهتوفت!ت4بالأئواكانتتفلفا

.(3)هفأقوبوبعذ،أكهمغتحفهمنهوكانت،مكةإلىعليهماقلإمواالئذين

(1)

(2)

(3)

.(18:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهومتلقيح":انظر

.(1/34)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1/161)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر
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وجده"وأمه،لماللهرسولولهدونة
بم

وهوقوليعلىئوفت!تبئالنبيئؤايذةآمجنةأنالتزعبدبنغقزأبووذكر

وهوئوفتت:"المحتر"كتابهفيحبيببنمحمذوقال:قال،سنينسبعابن

.(1)سنينثمافيابن

بالآبواص.ئوفتتأنهاذكزوا4العلمااكثزثم

والسلامالصلاةعليهأفهماتمت:وقيلالآثير:بنالحسنأبووقال

:قال،الخبونض!عاهمبمن-الدالبضم-دفيأبيلثمغبفيولييتمت،بمكة

بالآئؤاصذفتهاإن:وقال،الجنليلةمسعودابنعلىع!مروالنبىخطوهناك

.(2)خضأ

"قعاييمكتالمحبفي(3)البرانيبنأحمذبنمحمذالحسنأبووقال

أنهبمكةالمجاورينمنوكان،جابربنالحسنفحذثني:ع!رر"الثهرسولي

معروفيلموضعكأ!يرراللهرسوليأئمقئزيدخلالشيلأنالمأموفيإلىزفغ

بمكةوأناليؤصفتوقد،فأخيهتم،بإخكايمهالمأمونفأمز،هناك

موضغة.

قذيت!ت،مكةإلىخجقتثم،4بالآئوائوفيتتكونأنيجوزوقد:قال

.(1/34)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(1/361)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

بالبراني،المؤلفعندذكرهتقدمفقدأثبتماالصوابولعل،"البراء":الأصلفي(3)

هذا.كتابهذكرعلىولاترجمتهعلىنقفلمأنناوتفدم
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بم
الهننالعذبالمورد

ألففي،4بالأئواأكهقبززازع!ررالنبىأن:الحدي!ثفي:الشهيلىقال

.(1)صحيححسنحديثطهذا:وقال،وأئكىفتكى،مقتع

شليمانعنقزثد،بنغلقمةحدي!ثمن""المستدرفيفيالحايمئموروى

باكيآأكثز3قيفما،مققعألففيأفهقبززازعولالنبىأن:أبيهعن،بزيذةابن

أخرقيإنما،يخزجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،اليويمذلكمن

:قالري!أكىب!لاأن:أبيهعنئريدةابنعن،دثايىبنبطفحاليحدي!طوخذةمسلثم

.(2)"يليأذنفلملأكيالاستغفاليفيرئي"استأدئت

واستأذنته،ليفأذنأكيقبرزيارةفيردتي"استأذئث:"الشهيليئ"وفي

عليهأنه:ئريدةحديهـثمنالبرار""فسندوفي،لي"يأدنفلملهاأستغمزأن

:وقالصدر؟فيجبريلضرلمحتلأفهيستغمزأنأراذحينوالسلامالصلاة

الحديمثوفي:ال!هيليئقال،خزينوهوفرتجغفشركآ،ماتلمنتستغمزلا

ةذ!فو،ضغقها"ذكزث:فقال،بكائهعنشئلأنه:الضحيحغيرفيزيادة

.(3)"اللهعذاهمب

.(1/298)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

"صحيحه"فيأخرجهفقدلمسلمعزاهوما،(1924)"المستدرك"فيالحاكمرواه(2)

وأما،!نههريرةأبيعن،حازمأبيعن،كيسانابنطريقمن،(976/501)

آخر.حديثفهوأبيهعن،بريدةابنعندئار،بنمحاربحديث

تقدمأولآذكرهالذيوالحديث،(1/298)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

=،(1/171)الزوائدلما"مجمعفيالهيثميذكرهللبزارعزاهوما،تخريجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وجده،وأمه،!اللةرسولوالدوثاة

يي!يين.ثقالبائنؤفؤالفطيبغئذتجذةؤمات

بم

4بالأئواالطذيبيهعمرةفيع!يروالله4رسومزلما:قالسبابنوذكر

فاضقخه،ع!يورالله4رسوفأتاة،أكه((قئرزيارةفيلمحقدأذنقدالثه"إن:قال

"أذزكتيي:فقال،لهفقيلغ!يرر،اللهرسوليلبكاصالمسلمونوبكىعنذهوبكى

.(1)"ثيكبفزخقئها

ذلك.علىوالكلائم،أحيافمااللةأنزؤجهاعبداللهذكرعنذتقذموقد

حفميىأبووشيخنا،"والمنسوخ"الناسخفيشاهينبنحفميىأبووروى

هشايمعنالزناد،أبيبنالرحمنعبدإلىبسنلإهماالطبرفيعبداللهبنأحمد

حزينآ،كئيبآالخبوفيإلىاأنزذ"بجي!النبىأن:عائشةعن،أبيهعن،غروةابن

الحجودبإلىنزلت!اللهرسوليا:فقلمت1ق!رورآرجغثم،الثهشاءمافاقام

ربئي،"سألث:قالمسروراآ،رجعتثم،اللةشاءمافأقصت،حزينآكئيبآ

.(2)"اهذزثئمبيفآقتتأكيليفآختا

تجذهوفاة

ثمافيابنوهو،المطلبعبذجذه"وماتالله":رحمةالمؤئفثتال*

."سنين

عليه.نقفلمالصحيحغيرفيالزيادةمنذكرهوما=

.(1/161)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

قلادةمعكوفتينبينوما.(656)"ومنسوخهالحديث"ناسخفيشاهينابنرواه(2)

الزيادةذكردون(12:)صالسير""خلاصةفيالطبريالمحبأيضآورواه،منه

معكوفتين.بينالتي
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الهننالعذبالموردبم

إليهقتضةئوفيتفلقا،آيمنةأفهمعع!يرراللهرسوذكان:سبابنروى

عليه.وزقالمطلبعبذجذه

نزلمفإئا،بهاحتمط:المطلبلعبدفذليبنيمنقوئموقال:قال

اسمغ:طالبلأبيالمطلبعبذفقاذ،منهالمقايمفيالتيبالقذيمأشتةقذمآ

الوفاةالمطلبعبذحضزتفلما،بهيحتمططالبأبوفكان،4هؤلايقوذما

يوقئدوهو،بالخبونفذين،المظلبعبذومات:قال،طالبأبابهآوصى

سنة.وعشرينمئهابن:ويقال،سنةوثمانيناثنتينابن

"نعم،:فقالالمظلب؟عبدموتأتذكر:ري!أكالله4رسو"ولممئل:قال

يبكييوقئدر!أكاللهرسوذرأيت:أيمنأئمقالت،((سنينثمافيابنيوقئدأنا

الكفبيئالشائببنمحمدأبيهعنهشامحذثنا:فقال،الماللبعبدسريرخلفت

.(؟)هنسومئهعشرينابنوهو،المخاليقئلالمطلبعبذمات:قال

ثمافيابنوهو،أفهئوفيت:حبيببنمحمدعنالتزعبدابنوذكر

تسعسنة،شهرآعشزوأحذبسنهذلكبعذالماللبعبدجذهوتوفي،سنين

الفيلي.عايمآؤليمن

سنين.ثمافيابنوهو،جذهئوفيإنه:وقيل:قال

.(2)سنينثلاثابنوهو،جذهئوفي:وقيل:قال

.(191-1/181)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1.34)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)
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وجده،وأمه،!اللهرسولوالدوثاة
بم

عليهآئتفلقا:الفغوفيبهرئابنفارسيىبنأحمدالحسينأبووقال

المظلب.عبذجذهئوفيأيايموعشرةوشهرالبسنينثمان

سمث:وقيل،سنينثمانولهجذهمات:التووخزكرئاأبووقال

.:(1)
سمش.

المظلب،عبذئوفي:يقولبعضهموكان:قالالظبرئوذكز

.زيادةلذلكوتقذم،(2)سنينعشرابن!رراللهورسوذ

!!!

.(1/55)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

.(1/458)"الطبري"تاريخ:انظر(2)
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!علىحصبم

خفرةقغةؤأزضدغت،تقبأبيتجارتة*ئؤئتة!عؤآزضغتة

القخزومى،الآشدغئدئنغئذاللهشققةؤآتا،الفطيبغئدائن

.قشزوعاثيقابقتزآزضغتفئم

الشغلإتة".دؤيبأبيبئثخييقةؤأزضغتة

تقب،أبيجاريةئؤيتة!ب"وأرضغتة:الثةرحمةالمؤئفثقال8

الأشدعبدبنعبذالئر،سققةوأبا،المطلبعبدبنخفرةمعهوأرصغت

دؤيبأبيبنثخييقةوآرضقتة،قشزوعابيهابقتنأر!غتفم،القخروميئ

."الشغدية

منونقفئه،لفطةبنبكرأبوالحافطفقاللهبأبيجاريةئؤيبةأما

باثنتينالياصوسكوفي،الواووفتح،بثلاثالمعجمه4الثابفيمئويبة:خاله

عبدبنوحمزةع!ير،اللهرسوذأرضغثالتي،موخديمباءبعذها،تحيهامن

.(1)المطلب

جاريةئولئةوحمزة،ىب!جماللهرسوذفأرضغت:التزعبدبنغمزأبووقال

.(1/537)نقطةلابن"الإكمال"تكملة:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالورد

ع!يررالثهرسوذفكانالأشد،عبدبنسلمةأبامغفماوأرضغت،لهبأبي

وكانتت،خديجةتزؤخأنبعدعبهبئاللهرسولعلىتدخلوكانتت،ئويبةيمكرئم

المدينه،إلىطيوالنبىهاتجر*1(بعذمالهبأبووأعتقها،ئكرفهاخديجة

فتحبعذمات!تحتىوصقهةؤ!هيبالمدينهمنإليهاتئغ!ثع!يررالثهرسوذفكان

عنفسأل،ماتقد:فقيل،مسروحابيهاعنفسأذوفائها،فبقغةخيتز،

.(2)دحأمنهميبقلم:فقيلقراتيها،

العليمأهليمنواحدغيرعنغمزبنمحمذوأخبزنا:سعدابنقال

وهيئكرفها،خديجةوكانتت،بمكةوهوتجفها"خيرراللهرسوذوكان:قائوا

لهب،أبوفآتىلئعيقها؟منهتبتاغهاأنلهبأبيإلىوطلبت،قففوكةيوقئد

"خرراللهرسولوكان،لهبأبوأعتقها،المدينهإلىقاللهرسوذهاتجزفلما

منقزجغة،سبعسنةئوقتحتأنهاخبزهاجاءةحتى،ةو!ميوبضقهإليهايبغسق

.خيتر+(

فقاتتويذ،حينعبهرراللهبرسوليلهبأباتشزتأنهاالشهيليئوذكر

ذفيفيتقذموقد،تردةماالشهيليئعنتريبآسيأتي"لكن:الأصلهامث!في(1)

هلانظر.عتيبمولدهبشزتهحينأعتقهالهبأباأنوالسلامالصلاةعليهمولده

بئهاجزفلمامجتقها،أضقزبمولدهبشرتهلمابأنهتقذموماهنامابينئخقغأنيمكن

.فحزرها"نخزبجمالمدينةإلى

.(1/28)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(1/081)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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ضاعه!ر
بم

خزة،فأن!باذهعي:لهافقالعبلإالله؟لأخيلثغلامآؤتذتآمجنةأنآشغزت:له

بستبها)1(.اثنينيويمكلئالعذافيعنهئخقفثفكان،ذلكفتقعة

ذفيعندزيادةلهويأتي،والسلائمالصلاةعليهمولدهفيوتقذم

أعمامجه.

خليمة،تقذمأنقئلع!يرو،الثهرسوذأرضغمنآؤذأنها:الؤالهدئوزوى

.الأشد)2(عبدبنسققةأبابعذهوأرضغت،حمزةقئقةأرضغتوكانتت

وكان،خليمةقئلئويتةوالسلامالصلاةعليهوأرضغتة:الشهيلىقال

وتدهاوعنعنها،سأذمكةفتخفلقا،لئويبةذلكتعرلهثكأ!يرراللهرسوذ

.(32ائحمنهمأحدآيجذفلم،وقراتيها

.قئذة)4(ابنغيزإسلاقهاأثتتأحدآأعلئملا:لغييمأبوقال

زضيغ!نهحمزة:(المطلبعبدبنحمزةمعه)وأرضغت:وقوله

.(3/99)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/081)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(1/285)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

"غير:بدلالمتأخر""غير:وفيه،(6/3284)نعيملأبي"الصحابة"معرنة:انظر(4)

فقد،"المتأخرين"بعض:بقولهأواللفظبهذاعنهيعبرماغالبأوهو،"مندهابن

"قال:عميرةبنعبداللهترجمةفي(5/130)"التهذيب"تهذيبفيحجرابنقال

يعني:؟المتأخرينبعضذكره...الجاهليةأدرك:"الصحابة!معرفةفينعيمأبو

."مندهابن
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بم
افننالعذبالهورد

اللةشاءإن،أعمامهعنذترجمةلهوتأتي،خليمةومجنئويتةيمنعيه!رالنبيئ

تعالى.

هذاسلمةأبو:القخرومى(الأشدعبدبنعبذاللهسلمة)وأبا:وقوئه

بنتقطةبنقخرويمبنغمزبنعبداللهبنهلاليبنالأسل!عبل!بنعبذالثههو

عبدبنتبزةأفهكأ!برراللهرسوليعقهابنوهو،القرشى،ئؤفيبنكغببنفزة

شهذ،كنيتهعليهوغقتت،الرضاعهمنع!يرواللهرسوليأخووهو،المطلب

خلافي.بلاتذرأ

هذاوناقفق،كفهاوالمشاهذوختينأ،أخدآ،شهذأنهفئذةابنوذكز

.(1)لاقكذا.المدينهإلىتذرمنرتجعلقابالمدينهومات:بقولهالقوذ

الحادقيهووكان،أنفسيىعشرةبعذكأ!يررالنبيئقئلسلمةأئمزوفيوهو

وعاذبزوتجيههاتجزمنوأؤذ،الحبشهأرضيىإلىهاتجزمنأؤذوهوعشز،

.وهاتجز)2(

بيعهقبلالمدينهإلىىيث!يرفمنهاتجزمنأؤذهو:لغييمأبووقال

الصحابة""معرفةفينعيمأبوقالوقد،(3/299)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

بدرأشهد:فقال-مندهابن:يعني-المتأخرينبعضووهم:(3/1694)

مج!النبيزمنبالمدينة)مات:كلامهبعقبذكرثموالمشاهد،وحنينأوأحدأ

سنةوهوحنينأ،يشهدكيفبدرمنمرجعهماتفمنبدر(،منرجعلما

!؟ثمان

.(3/535)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)
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رضاعه!
بم

.(1)بالعقبةالأنصازءخبرواللهرسولي

غزوةإلىسارلفاكأ!ب!ر،اللهرسوذواستخققةغقز،بالحبشهلهؤيذ

.(2)الهجرةمناثنينسنةالغشيزة

أباحضزلما:قاتتسلمةأئمعن،ذؤيببنفتيصةعن،الرهرفيعن

الروخ"إن:قالثمكألجبرر،الله4رسووغغضهكأ!ع!ر،الثه4رسوحضزةالموتسلمة

فيدزتجتهوارقغ،سلمةلأبياغعز!"اللفئم:قالثم،البضز"تبغةفبفقإذا

.الغابيرين")3(فيأغمبهفي9واخففة،القفدلئن

بخير،أهليفياخففني!اللفئم:الموثحضزةلماسققةأبووقال

وصاز،المؤمنينأئمفصازت،سققةألمزوتجيهعلىكأخيرراللهرسولفخققه

ودزة.وزين!توسققةغمز؟لأولاد؟رائآ"!يرواللهرسوذ

خمادىفي:وقيل،ارحسنةأخد،بعذسققةأبوئوفي:مصبقال

.تذيى)4(وقعهبعذاثنينسنة:غقزأبووقال،ثلابسنة،الآيخرة

(1)

(2)

(3)

(4)

.(3/1694)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر

.(3/030)الأثيرلابن،الغابة!أسد:انظر

سلمة،امعنذؤيببنقبيصةعنقلابةأبيطريقمنلكن،(920)مسلمرواه

،(1/130)"الغابة"أسدفيالأثيرابنذكرقبيصةعنالزهريعنرويوما

"إن:قالثم:زادقبيصةعنقلابةأباأنوذكر،أغمضهأنهعلىفيهواقتصر

."...الروخ

.(1/130)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر
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بم
الهننالعذبالمورد

.(1)(ق!روحابيها)بلبن:وقوئه

اسفهدؤيبأبو:الشعدية*(دؤيبأبيث!نبخليمة)وأرضغتة:قوئه

بنجابرابن-وجييم،المعجمةالشينبكسر-ش!ختةبنالحارثبنعبذالله

قصاة،تصغيز،الصوالثوبالفاص،والقافي5بالفا-فضئةبنناضيرةبنليزايم

بنمجكرمةبنمنضوليبنقوالينبنبكربنشغدبننضرابن-الئواةوهي

.غيلانبنىي!يقبنخضقة

بنعبداللهبنالحارثاسفهدؤيبأباأنالكلبيئابنوذكر

ض!ختة)2(.

دؤيب،أبايكنىثالحاليوزوخها،كئشةأئمخليمةوكنية:الئووكنقال

بالحا4-وخذاقة،وأني!ة-ئرضفةحيتئدوكانت-عبذالثه:منهوأولادها

الشيماءأولادوهي-المنقوطهالخاصبكسر:وقيل،وبالفاصالمضمومهالمهمله

قوله:فوقوضعوقدشيئأ،عليهايعفقولمالجملةهذهذكر،الأصلفيكذا(1)

موجود،غيرالتعليقأنغير،الهامث!علىتعليقأثقةأنعلىتدلإشارة)مسروح(

:قالفقد،(1/457)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيقالهماننقلوللفائدة

مضمومة،راءثم،المهملةالشنوسكون،الميمبفتح،مسروحابنهابلبن)أرضعته

ابنهاإسلامعلىالطرقمنشيءفيأقفلم:الحافظقال...مهملةحاءوآخره

.(انتهى،محتملوهو،مسروح

مهملةبسين،ةتخ!حي":قاللكنه،(1/461)للصالحيوالرشاد"الهدى!سبل:انظر(2)

."مكسورة
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رضاعه!
بم

.(2)ةئضفبنناضيرةبنقلأنبنرفاعةبنالغرىعبل!بن(1)الحارث

والحارث،أفهامغمج!برراللهرسوذتحضنكانمتالشيماءأنوذكروا

ت!غع!حارثةيافريش!:لهفقاتت،عليهأننرذحينكأ!يرراللهرسوليعلىقدتمهذا

فيهمايعذ!ث؟دازيندثهوأن،الموببعذيبغمثالثةأنيزغئمابئك؟يقوذما

"لجبروالثهرسوليإلىفجاءآفزنا،وشتست،أطاغهمنفيهماويكرئم،عصاةمن

ذلك،أزعمأنا،انعم:كأ!يررالثه4رسولهفقاذويقويملث؟ماللث!بنىيا:فقاذ

اليوتم،حديتلثأغزقلثحتىبيدكأخذثلقد،آتةيااليوئمذلككانقدوألو

.إسلافه،3(ن!حو،الحارثفأسلتم

-عشرة:قيل-يسوةفيترضعهلهاوابنزوجهامعخليمةوخرتجت

قالت:شيئآ،ئئقيلمشتفتاء،شتهفيالزضاغيلتم!نبكر،بنسببنيمن

منهايقالرما:أي-بقطرةتبمقمالناشارلهتمعنابيضاء،أتالبعلىفخرخث

بثذشهـتما،الجوعمجنئكائهمجنمعيالذيضبيئامغليقتنانتاموما-لتن

غرضنوقدإلاامرأةمتافما،مكةفقدفنا،ئغذيهماشارينافيوما،ئغنيهما

المعروفتنرخوكنالأننا؟يتيئمإنه:لهاقيلإ،تافتاباة،كأخيراللهرسوذعليها

بمت!بفماوأفه؟!جذهيصتغماعسىمايتيثم:نقوذفكنا،الضبيئأبيمن

الأسماءتهذيب"فيكما،"الحارثأولاد،الشيماء"وهي:والصواب،الأصلفيكذا(1)

.للنووي"واللغات

.(2/656)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

منه.زيادةمعكوفتينبينوما،(1/494)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)
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يم
الهنىالعذبالمورد

قلث،الانطلالقأخقغنافلفا،غيريرضيعآأخذتإلامعيقلإقتامرأة

ذلكإلىلأذهبنوالله،رضيعآآخذولمأرحغأنلاكرةإنيوالله:لزوجي

فلقا،فأخذئة،بركةفيهلنايجعلأناللةعسىافعلي:لهافقال،فلآخذكلاليتييم

زوكن،حتىفشرب،لتنمنشاءبماثذياقيعلئأقبلجخريفيوضغئة

إلىزوجيوقاتم،ننائمكناوماناماثمأيضآ،زوكنحتىأخوهمعهوشرلت

فقال،ليلهبخيرفبتنالثتبينا،حتىوشرئثوشرقيمنها،فخق!تتللثشارلهنا

عليهاوحمفته،أتانيوركئتخزخنا،ثم،مباركةن!قةأخذبلقد:زوجي

كئحبالتيأتانلثهذهألي!ت،عليناازتيي:لتقفنضواجبيإنحتى،معي

أعلموما،سببنيبلادمنتنامناليقدفناثملشأنآ،لهاإن!عليها؟خرخسب

لبنألثمباعأقغنابهقلإفناحينعلىتروخغتميفكانتمنها،أخذقيأرضآ

.(؟)نتلقطرةمنهاغيزنايحف!ثوما،ونشردثفنحفمث

يقبليلاكان"!رزاللهرسوذأنإسحالهقابنغيروذكر:الشهيليئقال

معهأنكأخيررألمنيزقدكأنه،فيأباةالآخزعليهوتغرض!الواحد،ثذيهاعلىإلأ

العذلي)2(.علىمفطؤرأوكانتتيها،فيشريكآ

أبوذكزفيماوشهرسنينخصيرابنوهوأفهإلىاتاةخليمةردوكان

.(3)زمغ

.(1/357)الأثيرلابنالتارلخ"فيالكامل":انظر(1)

.(1/286)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(2)

.(1/492)السابقالمصدر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رضاعه!
بم

زدتةأنهاالخوزكيئابنوذكز،(1)سنينن!صخفيهملبيث:فتيبةابنوقال

.(2)رهشوسنتينبعذ

جاءتة،خديجةترويجهبعذإحداهما،مزتينإلاذلكبعذتزةلمثم

رأسآعشرينفأغطتهاخديجةلهافكقمأسئنتوا،قدقوققاوأن،الشنةإليهتشكو

.خنين)3(يوتمالثانيةوالمزة،وتكرابغنيممن

تذوئة،امرأفأقبق!ببالجغزانهئقيئم!الثهرسوذكان:الطقيليأبوقال

هذه؟قن:فقفهمث،عليهفجل!ت،يىدآءةلهابسطء!يروالنببئمجن3تتفلما

ب!تدهالفثتىبنغليبنأحمذتغلىأبوأوزده.أرضغتةالتيافه:قالوا

.(4)إليه

الضابونى،عليئبنمحمذحامدأبومنهم،العلماصمنجماعةلياجتاز

بنخلفالقاسيمأبيعن،القفدانيئالحسنأبيبنجعفرالفضليأبيعن

الأمينبابنالمعروفيالطقيطييئيحعىبنإبراهيتمإسحالقأبيعن،تشكوالي

:قالالصحابهأسمايفيالتزعبل!بنغمزأبيعلىاستدركهالذيكتابهفي

.(132:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

.(18:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(2)

ه!شأصابتهم:أي؟)آشنتوا(:وقوله،(1/492)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

.(سنت:)مادة،(4/569)للزبيدي"العروس"تاج:انظر.وقحط

.(090)"مسنده"فييعلىأبورواه(4)

http://www.al-maktabeh.com



يم
الهننالعذبالورد

غ!ير.النبئأرضغ!بالتييخذاشبىبنأشدبنزينمتبنالمنذليبنمتخولة

سلمانبننضزالفتيأبوشيخناخاليوأختزني،الغذوخذكزها:وقال

بنأحمذبنمحمذعبداللهأبوأختزنا:قالالله"به)1(،نفعالقئبجىغمزابن

"الإعلايم")3(كتابهفيبخالهليكتتهاإجازةالفرطبى)2(،قزعبنأ9بكرأبي

أيمنأئمأرضغتهثم:وقال،وئويبة،خليمةأرضغتةوأنهع!ير،زضامجهذكرفي

زيل!.بنأساقةأئموهي،كبيرحتىحاضيتهالحبشية

أبيهعن،الشغدئيزيذبنيحمىبنزكرياأخبرنا:غمزبنمحمذقال

متصدرأكان،(!638)سنةولد،القاهرةنزيل،المنبجيعمربنسلمانبننصر(1)

الدينقطبالشيخخالوهووتعبد،انعزلثم،العلومفيمشاركأ،القراءاتفي

سنةتوفي،ينفعهبمامشغولآوجدتهإلاقطعليهدخلتما:يقولوكان،الحلبي

.(6/158)حجرلابن"الكامنة"الدرر:انظر.(!971)

الإمامالشيخ،المهملةوالحاءالراصبإصكان،قزحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمد(2)

و"التذكار،"القرآنأحكام"جامع:تصانيفهمن،الصالحيناللهعبادوأحدالمفئر،

.(!671)سنةبهاوتوفي،خصيببنيمنيةسكنالأذكار"،أفضلفي

.(2/930)فرحونلابن"المذهب"الديباج:انظر

يحعىبنلإبراهيم"السلامعليهالنبيأصحابمنالأعلامبالخيرة"الإعلامكتاب(3)

،(!454-489)أندلسيمؤرخ،(الأمين)ابنبالمعروف،الذكرالآنفالطليطلي

للزركلي""الأعلام:انظر.البرعبدلابن""الاستيعابعلىاستدراكهذاوكتابه

(1/79).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمرفاعه!

سببنيلسانولساني،ىيث!يرقمنأنا،آغزبكم"أناري!أكالثهرسولقال:قال

.(1)"ركبابن

إلىأولادهمالعرلمحبأشرافمنوغيرهمىيث!يرقدفغأنالشهيلىوذكر

لينشآيكونوقد،الأزواحإلىالنساصتفرفيأحدها؟لوجوريكونقدالقراضع

لج!مه)2(.وأخقذ،ييسايهأفصخفيكون،الأعرا!بفيالطفل

فيالضبيئشبالتاليويمفييمثسثكان:قالتأنهاخليمةعنوزوكن

ال!ثئهر)3(.

قيل:،الغتتمزعىوقدإلأنتيئمن"ما:فقوته،ةتل!اعيلإسحالقابنوذكز

الحديمثبهذاإسحالقابنأراذوانما:الشهيلىقال،(4)،انأو:قال؟وأنت

الزضاغه.منأخيهمعسببنيفيالغنتمرعاتتة

مكة.لأهليقراريطعلىبمكةرعاهاأنه""الصحيحفيت!تثوقد:قال

الئخاركن)5(.ذكزه

وئجثط،غتيمراعيوهوموسى"ئيثط:للفتبيئ"الحديث"غريبوفي

(2)

(3)

(4)

(5)

.(1/131)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر

.(1/287)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر

.(2/262)الجوزيلابن""المنتظم:انظر

.(1/303)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر

!ته.هريرةأبيحديثمن،(4321)البخاريرواه
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بم
الهنىالعذبالمورد

فيهذاوخعل،بآخياد"أهليغتيمراعيوأناوئيثث،غتيمراعيوهوداولي

.(1)مهلرعاياأقئهمولتكون،الخفتنزعاةليكونوا؟الأنبياء

!!!

عليهنقفلمللقتبيعزاهوما،(296-1/295)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

بنعبدةحديثمن،(17/84)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواهوقد،عنده

صحبته.فيمختلفوهو،النصريحزن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!فنيخ!!هب!
قهئ!يهل4

أنا"إدتي:!باللهزشوذقاذ:قاذفطيمئنختيززؤى

ؤآناائكفز،بياللةتفخواتديالقاجيؤأنا،آخقذؤأنا،فخقد

،"نتيئتغديتئسناتديائقاي!ثؤأنا،التاساحشزاتديز!ث!اخلا

غقيه.فتققضجيخ

الثه:رحمهالمؤلفقالء

!بأسمايهفيفصل

وأنافخقد،أنا"إلتي:!جمالئررسوذقال:قالفطيمبنخبيز"زوى

الناش،آخشزالذيالخاشزوأناالكفز،بهفجيئالذيالقاجيواناآخقذ،

.نتلي"بعذةليسنالذيالغايبوأنا

."علبهمتفق"صحيخ:قال

أسما4فيجاةما)بالمحبفيالئخارئأخرتجههذافطييمبنخبيرحديمث

فيمسلموأخرتجه)الئفسير(،يمنالضفت()سورةوفيكأ!رو(،الثهرسولي

.)التفسير()1(فيوالتسائى،()الاستئذالبفيوالئرمذئ،()الفضائلي

=،(0284)والترمذي،(4235)ومسلم،(4461)و،(3339)البخاريرواه(1)
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افننالعذبالموردبم

عنواشئهز،الرهرئمحمدوعن،ونا!غمحمذوتذاهخبيرعنرواة

ذكرهاكمارواييهوسياقتزيذ،بنيموش!منهمجماعةعنهفرواة،الرهرفي

.(1)انهالمؤئفث

قلث:قال:وهيزيادةرواييهوفيقغقر،الرهرفيعنرواةومفن

نأقغقرروايهفيفبتن،نتيئبعذهنم!يلالذي:قالالعالهمث؟وما:للرهرفي

الرهرفي)2(.كلايميمنصذزالعايبتفسيز

الذيالعايهمب"وأنا:فقالفشرةكأشيراللهرسوذأن:""الصحيحفيوثبت

.(3)"ئيتنتغلإيليس

:وقال،للحاكيم""المستدركفيمذكوزخبيروالبعننافعوطريق

مسليم)4(.شرطعلى

بنفطييمبنخبيزسعيد،وأبو،غلإفيوأبومحمد،أبوهو:وخبيز

قبلأسلتم،المذنىالتوقيىالفرلث!يئفضيئبنمنافبعبدبننؤقليبنغدفي

غلماصمنوكان،ذلكقبل:وقيلخيتز،عاتم:وقيل،القتحيوتم:وقيل،القتح

.(15901)"الكبرى"السننفيوالنسائي-

.(4235/125)مسلمرواهاالزهريعنيونسرواية(1)

.(م2354/125)مسلمرواه(2)

"صحيحه"فيحبانابنأيضآرواهوتدآنفأ،المذكورةالزهريعنيونسروايةهي(3)

مسلم.عندنفسهاالطريقمن،(6313)

.(1864)""المستدركفيالحاكمرواه(4)
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بمأسماثهيطنصذ

!به.بكرأبيعنأخذه،الئ!ب

:فقالذلكبستبعليهقدتملفاتذليأسازىفيءخمرراللهرسوذوسأذ

آجار31(كانالفطيتملأنوذلك،"لشقعناةفيهمفأتاناحئآأبوككان"لو

الفطيئموئوفي،الإسلايمإلىثقيفأدعاحينالطائفيمنقدتملماري!جماللهرسوذ

وخمسين،سبعسنة:فقيلخبير،وفاةفيواخئيفطأفمفر،بسبعهتذليقبل

وخمسين،ث!يل:وقيل،وخمسينأربع:وقيل،وخمسينثمالبسنة:وقيل

.(2)وخمسينتسعسنة:وقيل

روىبالمدينه)3(،طيقسانآلبي!نقنأؤلمجبيرآإن:يقال:الزشاطيئقال

الجماعة.له

"شرحفيالغربيئبنبكرأبوالقاضيقال:كأخبررالنبيئأسماءثم

أسماءفاما،اسيمألفررع!يرروللتبي!دثه:الضوفيهبعف!قال:الترمذفي"

فؤغي!ت،التيته4الأسمابصيغهالطاهرالورودحههمنإلأأخصمهافلمكألجيررالنبيئ

اسمآ.وستونسبعةمنهاالآنالحاضير،خملةمنها

،يف!فلا،الئوز،الفضذن،الشهيذ،الأفى،الفرشل،الرسوذ:فقال

الشراج،الذامجي،الغئد،لأمينا،المبين،المئدر،التدير،المتشر،لتشيرا

المثبت.والصواب،"أخا":الأصلفي(1)

.(1/397)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

.(1/233)البرعبدلابن"و)الاستيعاب،(455:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(3)
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،زذلفتاا،يمللغاا،حزلفقاا،ديلهاا،لفذكزا،لذكزا،ئممالإا،لفنيزا

ضغ،لواا،لفخزئما،لفخقلا،لكريئما،لطيتثا،هيلتاا،لآمزا،لزحمةا

فصطقى،،خيرأدنقئضوز،،اثنينثاني،التبيتنخاتئمالفجيز،،الزا!

المؤمن،،الخيهيئم،الغيى،المذثز،المرقل،نقيمب،(1)قالي!م،قأمون،آمين

آخقذ،،فخفد،لمتوكلا،الغشقغ،الشميغ،جمثلقهماا،لزحيئما،لزؤولهثا

نتيئ،الزخمهنتيئ،التوبهنتيئ،لغالهمثا،المقفي،ر!شالخا،القاجي

.(2)للهعبذا،القفخقه

أسما4فيىقوت!فلا"المسقىكتابهفيدحيةبنالخطاهمبأبووذكز

والقرآلب،المتقذمهالكتبمنخمليهاعنفجمنفإذا:وقالكأخيرر،الفضطقى"

الحسنأبوالشيخضئفتولذلك،مئهالثلاثوقى،النبوفيوالحديمث،العظييم

قريهإلىنسبةباللايم-بالحراليالمعرولهت،الئجيبيئالحسنبنأحمذبنعليئ

اسمآ.وتسعينتسعةوذكرهاعنهيرر،الئبئ4أسماكتالمحتأ9-مزلي!يهقرىمن

وذكر:اسمآ،وعشرينثلاثةلنبيئاأنالخوزفيبنالقزحأبووذكر

الخوزفيابنوزاد،الغربيابنذكزهاالتي4الأسمامنهكذاعليهعلصتما

والفثئم.،والفايخ،والقتاذ،والضخوذ،والشاهذ:وقال

والثاني:،الإعطاءوهو،القثيممن:أحدهما؟معنيينفيالقثم:وقال

.الأحوذي""عارضةمنوالمثبت،""قائم:الأصلفي(1)

.(01/281)العربيلابن"الأحوذي"عارضة:انظر(2)
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بمأسطئهفيفصذ

هذه:وقال،وفثمقئوم:للخيرالخفوعللرخلييقال،الخضغوهو،القثميمن

.(1)ثافصبعضهاأنومعلوئم،أسماؤهكفها

الكتالهب.أؤلنشزخهمافتقذموأحمذمحمدفأما

خبير،بننافعروايهفيمفشرآفجاة:الكفزبهئضخىالذيالقاجيوأما

المرادفيكون،تبيةقنسيئاببهاللةقخاالذيهوالقاجيئأن:أبيهعن

ينتهوأر!قرإن!قروا!للذين!:تعالىكقول!ويكون،هذاالكفربقخو

الحديثفيوالسلامالصلاةعليهوكقولي،138:الأنفال1(شئففثهرفاقذ

.(2)"ةقئقمايهدئم"الإسلائم:الصحيح

وسائروالمدينهمكةمنالكفربقخوالمراد:العلماءقال:الئووخوقال

ففذتئفغةأنوؤمجذ،الأرضيىمنالسلائمالصلاةعليهلهزوكيئوماالعرلمحببلاد

والغقته،بالحخهالطهوليبمعنى،العائمالقخوالمراذأنويمحتمل:قالوا،أقيه

.(3)133:التوبة1(آلديمب!لإءغل،يحطهرمر:تعالىقالكما

وغايته!4(؟الكفرفعطتمقخاأنهبذلكويعني:الفرطبيئالعئاسأبووقال

تقوذالعرقيفإن،5الشيذلكإعدايمعلىيدذلاالفغهفي4الشيقخؤلأن

فيالمضيةو"الجواهر،(15:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(1)

.(19-1/18)الوفاءأبيلابن"الحنفيةطبقات

!ته.العاصبنعمروحديثمن،(121)مسلمرواه(2)

.(15/401)للنووي"مسلم"شرح:انظر(3)

.(6/451)للقرطبي""المفهم:انظر(4)
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تتاشقى:قاذ،قيسييئنغئذاللهفوشىأئوؤزؤى

فخقد،"آنآققاذ:خمطتا،قايمئقاآسئقاء،نقشة!عاللهزشوذ

...............................،أخقذؤآنآ

آثايى.بعفقفيهتميئوقدوالمطز،الريخقختة:الذارسيىللزئع

علىالناش"ئخشز:روايهفيوجاء،الناش"آخشرالذي!الحالثمزوأما

تجقغ،أيخشز؟يمنفاعلياسئمفحاض!ر،(2)"يبعغ":روايةوفي،(1)"يمذق

القيامهوبينبيتهليس:أي؟آثرهعلىالقيامهيوتمالخلقيمحشرأنه:بهفيعني

.أخرىأقةولاآخز،نبيئ

.(3)"كقاتينوالشاعةانا"ئيثث:والسلائمالصلاةعليهوقال

التثنيه؟علىوتشديدهاالإنراد،على5اليابتخفيفضبط:و"قذمي"

خفقه.وهم،تقذففم:أي

الآعرابيئ:ابنقال،غمتفمجاة:أي؟نبى"بعذهليسالذي"العاي!ثوأما

العقوبةوشمت!ب،قئقهكانقنالخيرفييخلف!الذي:والغقوهم!العاي!ب

الذنب.بعذتكونلأنها؟عقوبة

سقى:قالقيميربنعبذالئرموسىأبووزوى:اللهرحمهالمؤئفثقالء

آحمذ،وأنافحمذ،"أنا:فقالحمطنامامنهاأسماء،نقشه!عاللهرسوذلنا

!ه.مطعمبنجبيرحديثمن،(4235/125)ومسلم،(3339)البخاريرواه(1)

.(2354/124)مسلمرواه(2)

!ه.سعدبنسهلحديثمن،(0295)ومسلم،(4652)البخاريرواه(3)
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بمأسمانهنافصك

"ؤنتيئ:رؤاتؤؤفي،الزخقه"ؤنتيئ،التؤتؤؤنتيئ،ؤالفققي

م!يم.زؤاة،ضجيح،الققتقةؤهيئ،"القفخقه

القفخقه"،"ونتيئ:روايؤوفي،8الزحمهونتيئ،التوبهولتى،والفققي

الققتقة.وهي

.(1)مسلمعرواة،"صحيخ:وقال

بين"الخمعكتابهفيالخقيدئلقحرأبيبنفحقذعبداللهأبوقال

بنعامرعبيدةأبيعن:موسىأبيمستل!فيمسليمأفرادفيالضحيحين"

ه!قنلنائ!في"خبرراللهرسوذوكان:قالفوسىأبيعنقسعود،بنعبدالله

الحاشيهوفي،"القزخمهونتيئ،والفقفيوأحمذ،،فحقد"أنا:فقالأسماء

وفي،مسليم""كتابفيكذا:وقال،()الزخمه:)القزخمه(بدذن!خهعلامة

"نتيئ:يذكزولم،((القفخقهونتيئ،الزحمه"ولتيئ:مسعودأبيأطرافي

.(2)"التوبه

فوسىأبيعن،غبيدةأبيطريقمن""المستدركفيالحاكئموأخرتجه

نتيمينا،ماومنهاحمطنا،مافمنها،اسماءه!قنكأخيررالله4رسولناسقى:قال

،"والقفخقه،الزخمهونتيئ،والحاش!ر،والمقفي،وأحمد،محفد"أنا:قال

.(3يخزجالأولمالإسناد،صحيخ:وقال

.(2355)مسلمرواه(1)

.(487)للحميدي"الصحيحينبينالجمع":انظر(2)

.(1854)""المستدركفيالحاكمرواه(3)
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رز،طريتيومنوائلي)1(،أبيعن،عاصيمطريتيمنالئرمذئورواة

القلاجيم")2(."ونتى:وفيه،نحؤهخذيفةعن

فكلئ،المتبعهوفا"ثم،القافيوفتح،المييمبضئم:"المقفي":فقوله

(ا!ربءاثرهمفى!قت!اعك،م:تعالىالنهقال،ققاةفقدشينآتبغقن

.4الأنبيايمنقبقهقناتتغوالسلائمالصلاةعليهفكأنه،127الحديد:9

يمنوهوموئيآ،ت!هذ:أيكذا(؟قالقفى)فلما:الحديثفيوقوله

وطفزة.قفاةأعطاة:أي؟الققا

العايب)3(.معنىالفقفيومعنى:مجياض!قال

وطاعه،اللهأفرإلىوالإنابةالرجوغالتوبهمعنى:التويه""ونتى:وقوله

بالثاصوثاقي،فودقمنالمثتاة4بالتاتاقي:يقال،والسلائمالصلاةعليهنتئه

تفزقتبعذماعيههبهداييهرجغثالأقتملأن؟رجغ:أي؟وأنا!ت،وآقي،المثقثه

المستقييم.الصراطإلىالطزنبها

الخفقآنقذبهلأن؟لمعناهمطابقالاسئموهذا:الزحمه""ونتى:وقوله

!وماآزمصفنف:تعالىقالكما،الزحمهإلىفصاروا،الهدىإلىالضلاليمن

زجص(وتئمؤيح!ينؤ!بآ:تعالىلوقا،7011:لأنبياءا1(فغهمينلأرخةا

.8211:لتوبةا1

.(368)""الشمائلفيالترمذيرواه(1)

.(369)""الشمائلفيالترمذيرواه(2)

.(1/232)عياضللقاضي"الشفا":انظر(3)
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بمأسمانهيطفصذ

"أتا:!عاللهزشوذقاذ:قاذغئلإاللهئنتجابيرؤزؤى

الله"تفخواتديالقاجيؤأنآ،ز!ث!اخلاؤآلآفخقذ،ؤألآأخقذ،

إقاتمؤكئ!ث،قييالخفل!يؤاءالقتاقهتؤئمكانقإداالكفز،بي

."شقاغيهئمؤضاج!ت،الفزشيين

الخزد!،:اللغهفيالقفخقة:القفخقة""ونتى:روايةوفي:وقوله

رواية:فيجاءكما،القلاجئم:والجفغ،وموضفه،العتاليومعركة،والقتل

الثولمحبئخقهكاشتبافيواختلاطهمالناساشتبافيمنمأخود"الملاحم"ونتى

نتىوشمي،فيهاالقتلىلحويملكثرة؟القخيممنمأخوذ:وقيل،الشذى

والذبح.بالسيفمبعوثلأنه؟المفخقه

قال:قالعبداللهبنجابزوزوى:اللةرحمهالمؤلفثقالء

الذيالقاجيوأناالحاشز،وأنا،محقدوأناأحمذ،"انا:!عاللهرسوذ

اماتموكنث،صيالخفل!لواءالقيامهيوئمكانفإذاالكفز،بيئاللةيمخو

.شقاغيهم،وصاجهمت،المرشيين

:قالغرفةبنخيرعن""معجمهفيالطبرانىرواةهذاجابرحديمث

بنمحقل!بنعبلإاللهعنغمرو،بنعبيداللهحذثنا،مروانبنعروةحذثنا

.(1)رباجعن،عقيلي

عن،عقيليبنمحفدبنعبدالثهطريتيمنكتابهفيالترمذفيوأخرقي

التبيتنإماتمكنمتالقيامهيومكان"إذا:قالأبيهعن،كعببنأبيبنالظقيلي

.(0175)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

.(1)((رخقغيزشفاغيهموصاجمت،وخطيتفم

قال:قالهذاأئيئطريتيمن"مسنده"فيأحمذالإمائماوأرواة

وصاج!ت،وخطيتهمالناسيىإماتمكنتالقيامهيومكان"إذا:زر!جمالله4رسو

.(2)"شفاغيهم

الجيشيى،صاج!ثإلايصيمكهاولا،الرايةالقواء:الخفد""لواء:فقوئه

ع!يوالثهرسوذشلآيمبنعبذاللهسأل:"الخصائميى"كتابطفيشئعابنقال

من،شتهمئهوستشتهألفمسيرة"طوله:قالصقته؟ماالخفد4لواعن

زفزدةمنوزخة،بيضاءلهضهمن-قئضئه:قالأو-وقضتئةخمراء،يافوته

ؤسئطودؤابة،بالمغر!بودؤابة،بالمشرقيدؤابة،ذوائمتثلاثله،خضراء

قسيرةشطركلطوذ،اللهرسوذمحقدالله"،إلأإلةلا:قكتوفيعليه،الذنيا

.(3)ذقحمياضذقمت:قالعايم"،ألف

كأبحيررأسمائهزيادةتذعونكيف:قائلقاذفإن:دختةبنالخطالمحبأبوقال

كأخبرراللهرسوذأن:وغيرهما"و"الضحيحين"المؤطأ"وفي،مئهثلاثإلى

.(4)"5أسماخمسة"لي:قال

(1)

(2)

(3)

(4)

.(3613)الترمذيرواه

.(5/137)المسند""فيأحمدالإمامرواه

معتمد.مصدرفيعليهنقفلم

حديثمن،(3339)والبخاري،(2/4001)"الموطأ"فيمالكالإمامرواه

!ثه.مطعمبنجبير
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بمأسمانهفيفعذ

عنمختيقةذلكفيالزيادةأن:أحدهما:جوابافيذلكقغن:قاذ

علىوزاذ،أسماءغ!يراللهلرسوليكان:آخزموضعفيقاذفإنه،الزاوي

الخمسه.

خمسه،فيالحضرعلىيذذلاأسماء"خمسة"لي:قوتهأن:والثاني

مناكثزإلى،ليمئةسمغمنومنهم،خمسةسجغقنالضحابهيمنفيكون

ذلك.

ذكزأنبعذالشؤاذهذاع!كر)1(بنعليئبنمحقذعبداللهأبووذكر

ذكروليصن،المعنىعلىضزوكبالحديثطأنوأجاقي،اسمآعضرينع!بررللتبي

خمسةالحديمثفيأسماءةالراويؤتجذلغاوليهنكأ!ير،التبيئلفطيمنفيهالغذد

.الزؤاةأكثرعنذجائرالمعنىعلىالحدي!ثورواية،للقغنىتثبيتأ؟الغذذذكز

غذدآ،فيهيذكزولمفسندآ،زوقيقدبأنهالقوليهذاصاجب!واستذذ

نظز.وفيه:قال

يمخضمقإنما"خمسة"لي:قوتهأن:-عنديالأظقزوهو:قال-والثاني

فكأنهسواها،مقاالشائعليفيإماما،لضغنىب!قوفيبالذكرالأسماءهذ؟

خمسةلي:قالكأنهلصمفزتها،أو،فعطمةفاضية5أسماخمسةلي:قال

)ابنبالمعروف،عبداللهأبو،الغسانيهارونبنالخضربنعليبنمحمدهو(1)

"المشرع:تصانيفهمن،مالقةأهلمن،بالتاريخوعالم،أديبمحدثعسكر(،

للزركلي""الأعلام:انظر.(!636)سنةتوفي،"الهرويغريبيعلىالزيادةفيالروي

(6/281).
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الهننالعذبالموردبم

ورؤوفة،،ولذيرأ،تمثهميرأ:الغيزييزيمتابهيياللهو!ؤشقاة

.!صللعالميزورحمة،ورحيمأ

المعاني.مناللفطيحتمفهمقاذلكلغيرأو،مشهورةأسماي

هيلأنفابالذكرالأسماءهذهخضت:الفرطبىالعتاسأبووذكر

ويحتمل:قال،الشايقهالأقيمعنذوأعرفث،المتقذمهالكئبفيالموجودة

ذللثفيإليهأوجيئيكنلمالأسماصبهذ؟آختزالذيالوق!بفيإنه:يقالأن

غيرها)1(.الوق!ب

تشيرأ،:العزييزكتابهفيتعالىاللة"وشفاة:اللةرحمةالمؤئفثقال+

."للعالميزورحمة،ورحيمأ،ورؤوفآ،ونلإيرأ

!!!

.(051-6/941)طبيللقر"لمفهما":نظرا(1)
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!!ص*مب!!!!ص!!مأ
ا"،الشامإلىطالباكىغغل!فغؤخزونجة

بفكلإ،:رص!كشاور

يخديجةؤزؤانجة

ؤتغذة،الفطيبغئذتجذةتكقفه"ييهيقامج!اللهزشوذؤنشأ

الفطيب.غئدئنطايبآئوغفة

غيب،كلؤيمن،الخاهيتهىي!متديمنالله"!ؤطقزة

إلأقؤمهتينئغزلهثتكنتئمختى،تجميليخفقيكلئؤقتخة

.................................؟بالأميز

الثة:رحمةالمؤئفثتال*

فصل

طالبأبووبعذه،المظلبعبذجذهتكففة،يتيمآ!اللهرسوذ"ونشأ

."المطلبعبل!ابن

عليهالفطلبعبذوأوضى،التسبغفودفيجذهعلىالكلائمتقذم

ذكرعنذطالبأبيعلىالكلائمويأتيكأخيرر،أبيهشميقكانلأنه،طالبلأبي

"خير.أغمايمه

كلويمن،الجاهلتمدنتيريمناللة"وطقرة:اللهرحمهالمؤئفثقالء

بالآمين؟الأقويمهبينيمعزثيكنلمحتى،جميليخفقيكلئوقتخة،غيب
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بم

3به.ؤطقا،خديثهؤيمذقي،آقاليهيمنشاقذوالقا

افنىالعذبالمورد

.3به"وطهاحديثهومجذقي،امانيهيمنشاقذوايقا

يمنبشيءققفث"ما:قالأنه!عنهالبخارخذكز:قالالشهيىذكز

.(1)"نيتزقإلأالجاهلئهأفر

وغلامهويرعاهاغتيمفيكانالمزتينإحدىأنوزوقي:الشهيلىقال

غزس!بهاوكان،مكةآييئحتىالغنيمأفزاكعني:لصاجبهفقال،ىيث!يرفمن

حتىفناتم،التوئمعليهألميئذلكليحضزالذاريمندنافلقاوزفز،تفؤفيها

الأولى.مثلالأخرىوالمزة،لهاللهمنمجضقة؟الشصمنضزتتة

التكائيئ)2(.روايهغيرفيإسحالقابنالمعنىهذاذكز:وقال

قشهدآيحضزولم،قطغفرهفيلهمضتمآيغنهئمولم:الئووئقال

الحدي!ثوفي،اللةوتعجفهفيمتيغ،لذلكتطفئونهوكانوا،كفرهممشاهدمن

قط،خفرآشرئثولا،قطضتمأعتذث"ما:قالع!ررالئبىأن:عليعن

.(3)((رفكعليههمالذيأنأعرلهتفيئتوما

تحضزةضتثمبئواتةكان:قالتأيمنأئمإلىب!تدهالوايدخوروى

!ه.عليحديثمن،(389)الكبير""التاريخفيالبخاريرواه(1)

عبداللهبنزيادهوالمذكوروالبكائيئ،(1/295)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

،إسحاقبنمحمدعنالنبويةالسيرةروايمحمد،أبو،العامريالقيسيطفيلابن

.(!183)سنةتوفي،هشامبنالملكعبدرواهاوعنه

فيالسيوطيعزاهوالحديث،(1/15)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)

.السياقهذابنحوعساكروابن"الدلائل"فينعيمأيإلى(7/436)المور""الدر
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصذ

فيالقيليإلىيومآعليهوتعكفث،عنذهوتخيق،لهوتئ!ذ،وتعطمهقث!يرف

يحضزأن!عالثهرسوذويكفم،قومهمعيحضزطالبأبوفكان،شتهكل

،ت!قذحتىبهيزائواولم،وغقائهغفهعليهفغضيت،فيآتىمعهمالييذذلك

3لؤثكقماإني:قال؟ت!يأرالذيوماذهاك؟مالهفقائواقرغوبآ،رتجغثم

تقشة،لافحفذ!ياوراءك:بييصيخ،طويلأبيفقرخلليتمثلضتيميمن

.(1)مهلمجيدإلىعاذفما:قال

فيتعالىالثةشاءإنياتي(جميلخفتنكلئاللة)ومنخة:قوئه

كأفي.أخلايه

تريشت!تتلما:(بالأمينإلأقومهبينئعزلهثيكنلم)حتى:وقوئه

ليالي،أربغذلكعلىفمكئوا،زفغةقبيلهكلئأرادتالزكنوبقغوا،الكعبة

بيتكماجعفوا:تريشيىأشنوكان،الفييرةبنأمئةأبوفقاذ،تشاؤزواثم

دخلمنأؤذفكان،بيتكميقضيالمسجد،بالمحبيمنيدخلقنأؤذخكمآ

الختز،فأختروه،بهزضيناقد،الأمينهذا:قالوارأؤةفلقاكأخيرر،الله4رسو

ثم،بيدهفيهفوضغةالأسود،الحخزفأخذبهفاتيثوبآ،ليتعملوا:فقال

فلفاففغفوا،جميعأ،ارقغواثم،الثو!بأمنأبناحيهقبيلهكلئيتأخذ:قال

.(2)عليهتتىثم،بيلإوضغةموضغهبهبقغوا

الجوزيلابن"و"المنتظم،(1/158)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(2/284).

.(1/526)"الطبري"تاريخ:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

إلىطايبأبيغقهقغخزقي،شتةغشزةاثتتيئتقغقققا

بجقيه،قغزقة،الزاه!ثتجيزاقزآة،ئضزىتقغختى،الشايم

زلتزشوذقذا،الغاتمينشيتماقذا:ؤقاذ،بتلإهؤأخذقخاقي

بذيك؟مجففلثؤقا:له"قميل،يفغاتمينزخقةتئغئه*قذا،الغاتمين

.............تئقتئمالغقتهيمنأشزفئمجينإنتهئم:قاذ

وأنه،نخلإفيشينيصورةفيمغفمكانإبليم!نأنوديمز:الشهيلىقال

وهو-الزكنهذايقهمغأنرضيتمأقد!قريشيىمغشزيا:صوتهبأعلىصاخ

سكنواثم،بينهمفيماشزآلهييميرفكاد،أسنايكمدويدونيتيمغلام-شتزفكم

ذلك.عن

الآنفيههوالذيالموضعفيالربيرابنأيايمفيالركنوضغوالذي

شغلاغتتمالمسجلإ،فيبالناسيصفيوأبوةالربير،بنعبلإاللهبنحمزة

فآقزةالخلالهتوخالهت،ذلكفيالتناف!نمنهمن!حألقا،بالصلاةعنهالناس

.(1)ركبأبيبنالربيرذكزة:وقالالشهيليئذكزة.أبوه

ابيعقهمعخرقيسنةعشرةاثنتيبلغ"فلقا:اللهرحمةالمؤئفثقال8

فجاء،بجفيهفعزقةالراهمثتجيرافرآه،ئضزىبلغحتى،الشايمالىطالب

للعالمين،رحمةاللةيبغئههذا،العالمينشيتماهذا:وقالبيدهوأخذ

يبقلمالغقبهيمنأشزفئمحينإنكم:فقال؟بذلكمجففكوما:لهفقيل

بنللزبير"قريشنسبو"جمهرة،(1/346)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/47)بكار
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!ن!ثأته:فصل

يتبيئ،إلأت!بذنؤلا،شاجذاخزإلأخخز،ؤلاشخز،

منغقيهخؤفاقزدةطايبأتاؤشأذكئبيا،فينجذةوإتا

.ائتهود

كتبنا،فينجذههمانا،لنبيئالأيسبذنولا،ساجدأخزإلاحخزولاشخز

.8اليهودمنعليهخوفأفرذه،طالبأباوسأل

معقزةأؤذالشايمإلى"!بررخروتجهأن،المؤئفثاختازةالذيهذا

إسحالقوابنالظبركنذكره.سنةعشرةاثنتيةئ!حيكانطالبأبيعقه

وغيزهما.

ثلاثسنةالشايمإلىعقهمع!التبيئوخرقي:التزعبدبنغمزأبووقال

.تجيرا)1(فرآهالغفر،مجنعشرة

ذكركما،سنينتسعابنذاكإذكأبحيررالله4رسووكان:الشهيليئوقال

الوايدئ)2(.وهوالشيرفيألفتبعفقن

وهوتجارةفيالشايمإلىطالبأبوبهخرج:الماؤردخالحسنأبووقال

.(3)عستابن

عشرةاثنتاعليهأتىلماأنهاللغوفيفارسبنأحمدالحسينأبووذكر

الشايم.يتلطالبأبوبهارتحلأيايموعشرةوشهرافيسنة

.(1/34)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)

.(1/413)للسهيليلاالأنفالروض":انظر(2)

.(232:)صللماوردي"النبوة"أعلام:انظر(3)
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الهننالعذبالوردبم

الوزالقأحمذبنمحمدالحسنأبووذكز:عسايمزبنالقاسيمأبوقال

عشرةثلاثسنةالأؤليربيعشهرمنخقونلياليلعشرطالبأبيمعقدتمأنه

.(1)الفيليمن

يمفقر،لاوقد،مهموزالشأئم:التكرئغبيدأبوقال،(الشايم)إلى:وقوله

.(2)دوسوخفر؟هناكبشامابشفي

بعضهاوتذانيفراهالكثرة؟بذلكشفيت،شامةجمغ:الزشاطىقال

بالشامات.فشبهت،فسميت،بعفيىمن

فحعلمبنزتها،من4أؤأنهوذلك،نوحبنبسايملممفيت:قوموقال:قال

لثمينآ.الشين

.(3)طقنوحبنسائميدخفهاولم:التكرخغبيدأبووقال

الشؤمى،اليدمنمأخوذآيكونأنيجوز:الأنبارفيبنبكرأبووقال

الشؤيم)4(.مجن)قغلآ(تكونأنويجوز،الئسرىوهي

الضغفثفيهاالشؤمىاليذلأنواحلإ؟أصليإلىراجعالبالقغتيالبوهذافي

ينخخ.مستغجفهايكاذولا،والفضوز

.(3/41)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

.(3/773)البكريعبيدلأبي"استعجممامعجم":انظر(2)

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(3)

.(2/901)الأنباريلابن"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر:انظر(4)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نثأته:فصك

بم

طلوغقابلفقن،القطقغيستقبليباتهالأن؟الكعبهمنأصفه:قوئموقال

في،الشؤمىتبعنوالشائم،الخنو!بفمقفييمييهعنالتقنكانتالشصير

الذئوز.شفتمبفمنها،الكعبهبذئرالشص!نوتغرفي،الشماليلثمق

.4الزاوفتي،ثانيه!اسكالب،أؤيهبضئم،(ئضرىبلغ)حتى:وقوئه

.خؤران)1(مدينةهي:وقال،التكركقغبيدأبوقاته

وهي،مقصورةبآلفئضزىأنالحموئياقوثعبدالثهأبووذكز

والثاني:،خؤرانقضتةوهي،دقشقأعماليمنبالشايمبلدب!الأؤذموضيافي

غك!را)2(.فرلتتغداد،فرىمن،ئضزى

بزيادةتحيرا:ئرك!غلاأحمذأبوقال،(الراهمثتحيرا)فرآه:وقوله

.آيخره)3(فيألف

تيقاء،تفودمنخئرآكانتحيراأنالرهركيئليميزفيووقع:الشهيلىوقال

:"الق!عودكب"وفي

.(4)جرجسواسفهالقيمير،عبل!منكانأنه

تفيفث:هاتف!بقليليالإسلايمقبلشمغ:قالفتيبةلابن""المعارفوفي

.(1/253)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(1)

.(1/144)الحمويلياقوت"البلدان"معجم:انظر(2)

.(2/682)العسكريأحمدلأبي"المحدثين"تصحيفات:انظر(3)

.(431-1/313)للسهيلي"الأنف!الروض:انظر(4)
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الهنىالعذبالورد

والثالثط،الشنيئالتراصبنوليئا!تجيرا،:ثلاثالأرضيىأهليخيزإنألآ

ع!برر.اللهرسوذالثال!ثفكانالفئتطز،

ئرى4يزالاببهمنؤتبوقبرالشئيئلي"لاهمبقبروكان:الفتبيئقال

الضعيفث.المطز:والطشق،(1)قث!طعليه

الكفز،:لهايقالتريةيسكنكانتحيراأنعسايمزبنالقاسيمأبووذكر

.تحيرابذيراليوتمئغز!ثباسيم،أمياليليمتةئضرىوبينبيتها

وبهاورازيرا،قيقعة:لهايقالبقريهالتفقاءتسكنكان:ويقال:قال

بقغةحين"لجبرر،اللهرسوذطالبآالشايممنأقبللقا،لفيليبنغمروبنزيذفيل

.خروخه)2(

تجيراوقولي،الشايمإلىعفهمعخروحهمنالمؤلفثذكزةالذيهذاثم

موسىابيبنبكرأبيحدي!ثمن"المنالهب"فيالترمذئأخرتجة=قالماله

سنة.عشرةاثنتيبلوغةيذكزولم،أبيهعن،الأشغرفي

وإني:وقالزيادةوفيه.تحيرائ!ئمولم،الراهثإليهئمفخرقي:وقال

وصتغرتجغثم،التفاخهمثل،كيمهغضزوفيمنأسفلالئئؤةبخاتيمآغرفه

وتجذهمالقويممندنافلقا،ئطفهغماقةوعليهكأبجرزاللهرسوذوأقبل،طعامألهم

.(58:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

مكانتحديدعلىفيهنقفولم،(19/516)عساكرلابندمثق""تاريخ:انظر(2)

عمرو.بنزيدخبرذكرهوفيهماكلبل،بحيراإقامة
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصك

انالروا:فقال،عليهالشجرةقيءماذجلسنفلفا،الشجرة4قيإلىشئفوهقد

يذهئوالاأنينالثمذهموهو،عليهمقائئمهوفبينا،عليهقاذالشجرةقيصإلى

منسبعةأقبلثم،فيقئفونة،بالضفهغزفوهزآؤةإنالزوتمفإن،الزويمإلىبه

الشهر،هذافيخاليفيالئبىهذاإن:قالوابكم؟جاءما:فقالفاستقتفهم،الزويم

هل،يقضيةأناللةأراذأمرآأنرأيئم:قال،بأناسإليهئيمثإلأطريقتئقفلم

معه.وأقافوافباتفوه:قال،لا:قالوازذو؟الناسمنأحديستطيغ

الكغلثمنالراصثوزؤذه،بلالآبكرأبومعهوبغمث،طالبأبووزذه

شتدهورجاذالتنريدكق)2(،كتالمحبمنمختضرآالحديثطهذاذكرث.(1)ب!يزلاو

.(0362)الترمذيرواه(1)

المغيرةبنالمباركبنيحىمحمد،أبو:فأولهم،اليزيدييدعىواحدغيرثمة(2)

الكسائي،نظراءمنوهو،والأدببالعربيةعالم،(!022-138)اليزيدي،العدوي

ورواةوشعراءأدباء:علماءكلهمالخمسةأبناؤه،وغيره"اللغة"نوادركتابله

لمالأعلاما":نظرا.لهحاسحاق،للهوعبدا،عيلسماوا،وإلراهيم،محمد:وهم،للأخبار

.(8/631)للزركلي

،(!22ه)تإسحاقأبوكنيته،آنفآالمذكور،المباركبنيحعىبنإبراهيم:والثاني

للزركلي""الأعلام:انظر.وأخبارها"الكعبة"بناء:مصنفاتهمن،وشاعرأديبوهو

(1/79).

-228)المباركبنيحىبنمحمدبنالعباسبنمحمد،عبداللهأبو:والثالث

العربيةعلماءكبارمن،أولآالمترجم،المباركبنيحيىحفيدوهو،(!031

=."!الأمالي:مصنفاتهمن،العربوكلامالنوادرنقلفيرأسأكانوقد،والأدب
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بم
الهننالعذبالمورد

نعرفةلم،غري!بحسن:ال!رمذئوقال،""الصحيحفيلهمفخزخجميغهم

.(1)الوجههذامنإلأ

أحذهما؟ؤفقافيالحدي!ثهذافي:الذمياطىمحمل!أبوشيخناقال

ولمبلالأ،بكرأبومعهوبع!ث:قوئه:والثاني،معهوأقافوافباتغوه:قوئه

حيس!دبكرأبافإنوأيضآ،بكرأبوققكةولا،أسلتمبلاليكنولم،معهيكونا

منبأكئزذلكبعذإلأبكرأبييمفلثإلىينتعللموبلاذ،سنينعشزيبفغلم

عامآ.ثلاثين

من،جييمثم،4الفابكسرالمخار-حرلتحضز!اللهرسوذإنثم

وستئة:،أعقامهمع-المفاتجزة

للتجارةغكافيسوقيإلىالالي!تتحيئزفقةط!غبالمندربنالئعفانأن

التزاضنلهفقالالزخاذ،المذغؤ،كلاهمببنجابربنغقبةبنغروةلهفأجازها

حتىالتزاضررفتبعه،الخفتيوعلى،نعم:قاليمنانة؟علىأتجيرها:قيميىابن

فيفقتقهيمنانةبنمناةعبدبنيأحدقيسبنالبراضفوثمت،5ماعلىنزذ

وأتى،بهافاستخقىخيبز،إلىوهرقي-المجازشفيفلذلك-الحرايمالشفر

بغكافي،الحرايمالشهرفيوهم،غروةقتلقدالبراضنإن:فقالقريشآآب

بكلامالمقصودهوأيهمعلىيدلمانجدولم.(6/182)للزركلي""الأعلام:انظر=

ذكرهترددماكثيرآلأنه؟العباسبنمحمدأنهالظنعلىيغلبكانوان،المؤلف

الأخبار.ونقلة،المحدثينلسانعلى

.(0362)حديث،(5/595)"الترمذي"سنن:انظر(1)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نثدأته:فصذ

بم

جاءحتىفاقتتفوافاتبعوفمالختز،بقغفمثمتشغز،لاوقؤافين،فارتخفوا

سودقالشتةتللثتفمولم،عنهمقؤالينفأمسكت،الخزتمفدخفوا،الليل

شتةتبيهموقن،خزيمةبنوأسد،يمنانةمنوغيرها!ث!يرقومكثتت،عكافي

فالتقوا،قابليمنحضزواثم،غيلانقيسنوتأقتت،الحرلبلهذايتأقئون

النهايىآيخزصازتثم،ويمنانةىيث!يرقعلىغيلانىيم!يقلال!هاليأؤذالدايزةفكانمب

.اصطقخواثمذريعآقتلآفقتفوهمقي!ير،علىوكنانةىيث!يرقل

بأسئهيم،فيهوزميت،عموقتيمعحضزته"قد:كأيجرزالثه4رسوقال

بعشرينالفيليبعذشواليفيالعجازوكانقغفثلما،أكنلمأنيث!حأوما

.(13ةنس

مجنهبرراللهرسوذوكان،وعشرينإحدىسنةالعخازأن:غمزأبووذكر

في،الفضوليجففبعذالعجاليمنقريمثيىفنضرلهثوكان،سنةعشرينابن

الربيزإليهدعامنوأؤذ،الجاهلتهفيقطكانجففأشرلهتوكان،القغذةذي

وتيم،،وزفرة،الغرىعبل!بنوأسد،هاشيمبنوفاجتمغت،المطلبعبدابن

وتعاقدوافتعاقدوا،طعامآلهمفصنغ،وليمنهلشزيهجدعانبنعبداللهداليفي

الجففطذلكفريشىف!ضت،حقةإليهيق؟ؤنحتىالمظلويممعلنكونقبالئه

الفضولي.جففت

الجوزيلابنو"المنتظم"،(1/126)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(3/297).
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بم
افننالعذبالورد

الله"زضيئخلإيخةغلايمقيشرةمغالشايمإلىثاثئاخزقيئئم

قتاغ،ئضزىسودقبلغختىيتهرؤتجقا،أنقئللهايخارعفيغئقا

يخار!تهم!.

شهذث"لقد:!اللهرسوذقال:قالغوفبنعبدالثهبنطلحةوعن

فيبهأدغىولو،التغيمحفزبهليأنث!حأماجففآجذعانبنعبداللهداليفي

لأتجئث")1(.الإسلايم

الجفف)2(.بهذاهاشيمبنيسبقأحدأنعلئمولا:الوالهدخقال

غلايمقيشزةمعالشايمإلىثانيأخرقي"ثم:الثةرحمةالمؤئفثقالء

ئضرى،سودقبلغحتىينزؤتجهاانقبللهاتجارةفيعنهااللهرضيخديجة

."تجار!تةفباغ

وعشرينخمسآبلغقدكانثانيةقزةالشامإلىكأ!بررالله4رسوخرقيلما

سنة.

الوزالقأحمذبنمحمدالحسنأبووذكر:عسايمزبنالقاسيمأبووقال

خصيىسنة،الجخهذيمنبعتتليلةعشرةلأربغةر!يقمعالشاتمقدتمأنه

.(3)الفيليعايممنوعشرين

ب!خأفئتةبنتنمي!ةإلىبستلإه""الطبقابكتابفيسبابنروى

.(5/175)والآثار"السنن"معرفةفيالبيهقيرواه(1)

.(1/129)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(3/41)عساكرلابن"دمشقخل!ات":انظر(3)
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فعهمك

وخديجة،"بحبرراللهرسوليبينالزشوذوكانتب،الفتحيوتمأسلقتفئتةبنتغقى

نئيمباجابر،بنالحارثبنثفئتةجذئها،أقئةبنتغقىأخثهيهذهونفيسة

أخيأئمبنثونمي!ةخويلإ،بنالعؤايمأتمفئتةوكانت،أقتةوأبوهاإليها،

.(1)خديجة

خمسأ!ي!اللهرسوذبلغلما:قالسعدابنرواهماإلىالكلائمرجغ

علينا،الزماناشتذوقد،ليماذلارخلأنا:طالبأبولهقال،سنةوعشرين

تبغثطخويلدبخثوخديجة،الشايمإلىخروخهاحقهمزقدقومكمجيزوهذه

إليلث،لأسزغت،عليهاذ!فنفعرضمتجئتهافلو،مجيرهافيقويملثمقرجالأ

رجلآأعطيماضجفتأعطيلثأنا:وقاتمتإليهفأرسقت،خديجةذلكوبلغ

قويمك.من

فقدمحمدآ؟تستأحريأنللثهل:فقالطالبأبوأتاها:روايهوفي

تكراب،أربعدونلمحفدنرضىولسنا،بيكزتينفلانآاستاتجزبأنلثبقغنا

لحبيبسأئحتوقدفكيففغفنا،بغيفبىلبعيل!ذلكسأئمتلو:خديجةفقاتست

!؟قريب

قي!رة،غلامهامعفخرقي،إليكاللةساقهرزنهذا:طالبأبوقال

فنزلا،الشايممنئضرىقدماحتىاليير،أهلبهيوضونعمومئةوجعل

قطالشجرةهذ؟تحمتنزذما:الراه!ثن!طوزفقال،شجرةطلفي

.(8/431)حجرلابن"و"الإصابة،(8/442)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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بم
الهنىالعذبالورد

.(؟)ىبنإلا

نزذمايمرذولم،نبىإلاأالساعةهذ؟9تحتهانزذمايريد:الشهيلىقال

العادةفيئغقرلاوالشجرة؟ذلكقبلبالأنبياصالعهدلئب؟نبىإلاقطتحتها

تحتهايننرذلم:الحدي!ثهذافيقاذقنروايةتجخأنإلأ،الطويلالغمزهذا

مخصوضة)2(.هذاعلىفالشجرة،السلامعليهمريتمبنعيسىبعذأحد

.تفاليفه)3(لا،نعم:قالخفرب!؟غيتيهآفي:ةز!يملقاذثم

هذا:فقالغمامةأظقتهوقدرآه:ن!الورآأن:الترعبل!بنعمزأبووذكر

.الأنبياي)4(آيخزوهو،نبى

احيفث:لهفقال،تلآلحرخليوبينبيتهفوقغ،ليمفغتةعيهراللهرسوذباغثم

بهمالأمزدحاني،قطبهماحلفت"ماع!برر:اللهرسولمفقاذ،والعرىباللأب

قولك.القوذ:الرخلفقاذ،عنفما"فأعرضن

ئطلأدنققكينير!الخزواشتذالهاحرةكاتمبإذاةر!يقوكان

.(1/129)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

زيادةمعكوفتينبينوما،(323-1/322)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

"الروضطبعةلأن؟(1/182)"الحلبية"السيرةمنأفدناهاوقد،السياقاقتضاها

الموضع.هذامنهاسقطقدأيدينابينالتي"الأنف

.(1/130)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

،الأنبياء"آخر"وهو:قولهفيهولي!،(1/35)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

.(1/130)"الطبقات"فيسعدابنذكرهاالجملةوهذه
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصك

غقيهاخلإيجةترؤخشتةؤمجشرينخفشاتقغقلفا

الشلائم.

فكان،ةر!يقمنالمحئةعليهألقىقدالثةوكان،الشصيىمن!الثهرسوذ

رجغوافلقا،يربخونكالؤاماضيفتوزبخوا،تجاركهموباغوا،لهعبدكألة

بماوأخبيرهاخديجةإلىتقذئممحقذ!يا:ةر!يققال،الطفرافيبقزوكالؤا

بذلكوأخبزقاةر!يققلإتمثم،ذلكوأخبزقامكةمج!مررالله4رسوفقدتمربختا،

فاضغقت،الراهمثلهقاذوبما!ير،الثهرسوليمنشاقذوبما،أيضأ

.(1)هلسقتماضجفت!ييهاللهلرسولي

عن،وفببنعبدالثهعن،الأعلىعبدبنيوشنعنالذولآبىوذكز

لهوليس،أشذةاوبلغأ!اللهرسوذاستوىفلما:قالالرفرفيعن،يوشن

واستاتجزت،بيهاقةشونوهو،حئاشةشوقيإلىخديجةاستأتجزتة،ماليكثيز

رأيمت"ما:عنهايحدثوهوكأخيررالله4رسوفقال،نث!يرقمنآخزرجلآمعه

عندهاوتجذناإلأوصاجبيأنانرحغكناما،خديجةمنخيرآلآجيرصاحبهيمن

.(2)"انلتختؤهطعايممنئخقة

عليهاخديجةتزؤخسنةوعشرينخمسأبلغ"فلما:اللةرحمةقال*

.السلائم،

سنةلخديجةتجارةفيالشايمإلىوخرقي:التزعبدبنغمزأبوقال

.(131-1/130)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(28:ع)للدولابي"الطاهرة"الذرية:انظر(2)
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الهنىالعذبالورد

وخمسهبشهرينذلكبعذخديجةمج!يررالله4رسووتزؤخ،وعشرينخصيى

خمسهبعذوذلك،وعشرينسثسنةضقير،غعبفييومآ،وعشرين

الفيلي.يويميمنأيايموعشرةوشهرينسنةوعشرين

إحدىخديجةتزؤخيوتم"بحيررسولين!يلكانتت:الرفرفيوقال:قال

ين.عشرو

:قالوا،سنةثلاثينابنيوقئدكان:عثمانبنبكرأبووقال:قال

.(1)ةتشعشرةبخمسالفيليقبلؤيذت،سنةأربعينبنثيوقئدوخديجة

مع،تبيبةشريفةمةحافيامرأةخديجةكانتت:ضنتةبنثنمي!ةوقالت

نسبآ،فريشيىنساصأوسطيوقئل!وهي،والخيرالكرامهمنبهااللةأراذما

نكاجها،علىحريصآكانقويمهاوكلئمالآ،وأكثزفن،شرفآوأعطففن

محمذ!يا:فقلث،الشايممنرجغأنبعذري!أكاللهرسوليإلىذليميسأفأرسقتني

ذلك،كفيتن!فةقلت،بهأتزؤقيمابيلإيما:فقالتتزؤقي؟أنيمنعكما

هي؟فقن:قالتجيث؟ألا،والكفاءةوالشزف،والجماليالماليإلىودعيت

أفغل.وأنا:قال،على:قلسط:قالت؟بذلكليوكيفت:قال،خديجة:قلهمت

إلىأرسقتثم،وكذاكذاساعةب!ئاأدبإليهفأرسقتفأخبرئهافذهئث

ليز؟تجها.قصيبنالعرىعبل!بنأسدبنغمروعمها

أبنخوييذأباهاأنالعليمأهليمنوالمحفوخعنذناالثابث:الوالهدخقال

.(1/35)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصذ

بم

ع!برر)1(.اللهرسوذزؤتجهاأسدبنغمزوعقهاوأن،المجاليقبلماتأسدأ

غمركلييذولم،غيزهلضفبهلأشدتئقلمكبيرأشيخآغمرووكان

شيئآ.

بعضهموذكزآنكخها،هوخويلدبنغمزأخاهاأن:إسحالقابن.وذكز

المجالي.قبلئوفيبأنهزدوقدزؤتجها،أباهاأن

طالبأبوفخط!تفضز،سائرورؤساءهاشيمو!بومعهطالبأبووحضز

هذا:أسدبنغمزوفقال،اللغوئفارسيىبنأحمذالحسينأبوذكزهاخطبة

ومنايئها،الطاهرةالجاهليهفيئذغىخديجةوكانتت،أنفهيمقرغلاالقخل

.الروجابفيذكرهاعنذتعالىاللةشاءإنتأتي

.(2)ةركتعشرينكأطيررالله4رسووأضذقها:هشايمابنقال

ثئتيأضذقها:الذفياطىخقفبنالمؤمنعبذمحفدأبوشيخناوقال

مئةن!صخفذلك،عشرونوالتشق،أربعونوالأوقية،ونشآأوقئةغشرة

درهيم.

المننرذيوقئدخديجةمننرذوكان:""الكاملفيالأثيربنالحسنأبوقال

.(3)هيفئصقىمسجدآوجغقهاشتراةمعاويةإن:فيقال،اليوتمبهائعرلهثالذي

.(1/131،133)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/9)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(1/569)الأثيرلابن"التاريخفيالكامل":انظر(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

تنقدتمأنقريش!خاقت،شنةوثلاثينخصميىابنري!جماللهرسوذبلغلماثم

وشردق،فانضذغ،البيتيدخلحتىأعلاهامنيدخلكانالشيللأن؟الكعبة

دقب.منوغزالافيخيىمنه

فولقوكانتوتجوقر؟دزعليهكان،دقبمن4غزا:الواقدفيوقال

وبافوئم،(تتاء\وكان،تافوئموزأشهم،زوئمفيهاالبحرفيسفينةوأقبقت،القاقه

الحروفي.ثاني5بالبا

الذيهوالنخاروبافوئم،يئطىنخازبمكةكانأنهإسحالقابنوذكز

الغابه.طزقا،منبالمدينهوي!أكاللهرسوليمنتزغل!

.(2)اذهولعله:الشهيلىقال

المغيرةبنالوليذفخرقي،خذةيتلالسفنمرقأفيالسفينةفتحطصب

مغفم،فقلإتم،بافوتموكقفواخشتها،فابتاغوا،السفينهإلىتريشيىمننقرفي

ينفلكأخيرراللهرسوذفبيتما،ئجقغبالحجارةفآقزوازبئا،بيمتتتينالو:وقالوا

ذلكففغل،الحجارةويحمفون،عوايمهمعلىأززفميضغونوكانوا،معهم

نودقي:ماأؤذذلكفكان،غؤرصتك:ونودقيقيايممنف!قط!الثه4رسو

رأليمك،علىإزازكاجغل!أخيابنيا:-العباس:وقيل-طالبأبولهفقال

غورة"خرراللهلرسوليرئتتفما،تغرئفيإلأأصاتنيماأصاتنيما:فقال

.(1/451)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(1/343)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصذ

.(1)كلذبعذ

بم

فأختزه،شأنيعنوسأته،العتاسنضقةسقطلماأنهالعلماصبعفقوذكز

:قالأنهوعنه:قالمحقذ،يارئبهثأنا،عليكاشذذأدب4الشمامنلؤدقيأنه

اليلمان،بهتلدبئمالبعفيىحجارةننقلىيث!يرتمنيخلمالبمعرأيئني"ولقد

فإلئي،الحجارةعليهايحيئ،رقتيهعلىوجغقه،إزازهوأخذ،تعزىقدكفنا

فأخذئه،إزازكعليكاشذذ:قالثم،لآيممتكقييإدوأذبير،أقبلمعهم

.(2)"ىقغفشذذئه

بنمجفرانبنعائل!بنغمروبنوفبأبوقاتمهذمجهاعلىأخقغوافلفا

موضيه،إلىرجغحتىيل!منفوثمت،الكعبهمنخخرآفتناوذ،قخرويم

قفزفيهتذيخلواولا،طيبآإلأبنائهافيتذيخلوالا!ىيث!يرقمعشزيا:فقال

أخد.قطققةولا،ربآولا،تييئ

هذا.قالالمغيرةبنالوليذإن:وقيل

وهذتم،المغؤذفأخذ،أبذؤكمأنا:الوليدفقالهذقها،هابواإنهمثم

فأصبخشيئآ،منهانهدئملمأصيستن!فننظز:وقالوا،الليلةتللثفترتضوا

إلىالهذمانتهىحتى،الناسوهذتم،فهذتمعميهعلىوغداسايمآالوليد

منها؟خخرينبينغتقةرخلفأدخلخفحر،حجارةإلىأفضواثم،الأساس

.(1/451)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(2/30)للبيهقي"النبوةدلائل":انظر(2)
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بم
افنىالعذبالمورد

الحجارةجمغواثمبأسئرها،مكةانتفضتالحخزتززفلماأحذهما)1(،بهليقلع

أحقنحن:قبيلهكلئقاتتالزكنموضغالبنيانبلغحتىتتواثملبنايها،

وكان،الفييرةبنأمئةأبولهمقالثم،لياليأربغذلكعلىفمكئوا،بوضيه

فيتقذموقد،(2)ةبيشبنيبالمحبمنيدخلمنأؤذبيتكمحكفوا:فريشيىأشن

.(بالأمينيذغى)وكان:قوله

فكان،رخلىيث!يرفآرباعمجنزئعكلمنليأب:كأبحيراللهرسوذقالثم

خذيفةأبوالثال!ثوفي،زفغةالثانيوفي،ربيعةبنعتبةمنافيعبدزئعفي

غدكن.بنقيهمنالرابعوفي،الفغيرةابن

"إني:ع!ببرراللهرسوذقال:قالشفزةبنجابرعن"مسلم"صحيحوفي

.(3)"الآنلأعرفهإني،أئغمطأنقبلعلىيسفئمكانبمكةخخرآلأعرلهث

قبلبتؤانةضتيمعنذجلوسآكنا:فطجيمبنخبيزقال:الأثيرابنوقال

اسمغوا:الضنيمتجوفيمجنيصيخصائحفإذابشفر،كأ!برراللهرسوذئئغ!ثأن

أحمذ،اسفهبمكةلنبيئبالشفبوزمجيئ،الؤخىاسيرانذقمت،الغخبإلى

.ء!بى)4(الثه4رسووخرقي،وعجئناانك!مأفقال،ئئردتإلىمهاتجرة

."إحداهما(:الأصلفي(1)

.(573-1/572)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

.(2277)مسلمرواه(3)

.(1/575)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نثدأته:فصك

برشاتيه،ؤائتعثهص،الله*بكراقيهاختضةشتةأزتيينتلغقلقا

قأقاتم،-بقكةتجتلي-جزاءبغارؤفؤالشلائمعليهجئريلأتاة

عشزا،:ؤييل،غشزةخضمنؤييلى،شتةغشرةثلاثبقكة

الأؤلم.ؤالضجيح

تشتذبيرؤلا،بقكةفقايمهفذةالغقدسب!يتإلىئضقيؤكان

تغذأئضاالققلإسب!يتإلىؤضقى،تذئهتينؤتخغفقا،الكغتة

.شفزاغشزشئغةأوشفزا،غشزةت!ميالقلإيتةفذويمه

بكراميه،اللةاختضهسنةأربعينبلغ"فلقا:اللهرحمةالمؤتفثقالء

بمكة-جبلي-جزاصبغاليوهو،السلائمعليهجبريلأتاه،برساتيهوابتغثة

عشرأ،:وقيل،سنةعشزةن!صخ:وقيل،سنةعشزةثلاثبمكةفأقاتم

يستلإبزولا،بمكةفقامهمذةالققلإسبيهمبإلىيصقئيفكانالأوذ،والصحيخ

المدينةقدويمهبعذأيضأالمقديىب!يبإلىوصقى،يديهبينيجعفها،الكعبة

.شهرأ"عشزسبعةأو،شهرأعشزةت!يي

بنوجبير،عباسيىابنعنذلكروقي:سنة(أربعينبلغ)فلقا:قوله

.وعمز)1(الربير،بنوعروة،وغطا؟،أشتتمبنوقباث،مطييم

:قاللمحبعافيبننالبراءوعن،سنةأربعينرأسيىعلى:قالأنسيىوعن

الشبمب،ليلةحبريلفأتاة،ويومسنةأربعونيوقئدوله"خررمحفدآالثهبعمث

.(1/36)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)
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بم
افننالعذبالمورد

شهرمنخقتليلةعشرةلسبغ،الاثنينيوتمبالرسالهلهطهزثمالأخد،وليلة

.(1)رمضانمنلسبعوقيل،رمضان

خقتليلةعشرةلئماني"!يرراللهرسوليعلىالقرآنأترذ:الأثيرابنوذكر

لهلاتة)2(.أبوقاله،رمضانمن

.(3)هنممقهمتليلةوعشرينلأربع:قتادةوقال

الأؤلي،ربيعمنلثمالب،الاثنينيوتمنبئآبغثة:التزعبدبنغمزأبووذكز

.(4)الفيليمنوأربعينإحدىسنة

!آقرأبآشير:نزل،القرآنفيهنزذموضعأؤذوهو،جراءفيوذلك

بغمبهقخمنثم،فقط،15:العلق9(!تماؤتيلم:قولهإلى11:العلق(أزنك

ركعتين.والصلاةالوضوءفعققهماله!،منهافنتغ،الأرضن

يوتمبالتنزيليكألجيرالله4رسوفابتدى4:قالإسحالقأبيعنيوش!وروى

"الصحابة")5(.فيالأثيرابننققه،رمضانفيالبمعه

.(2/347)الجوزيلابن"المنتظم":انظر(1)

.(1/574)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

"الكبرى"السننفيوالبيهقي،(2/145)"تفسيره"فيالطبريرواه(3)

(9/188).

.(1/29)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(4)

العلمية.الكتبدارطبعة،(1/126)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(5)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نثدأته:فميك

بم

ففلثفيوذلك،(1)ةنسلأربعينعلأبررالنبيئئيمق:قالعباسابنوعن

قيلث،آئوشمزوانىر!ميبنفزفرابن-الفظفز:آنزؤيرومعنى-آنجزؤير

.الفزش

.(2)مولدهمنوشهرينلأربعينلئغأنهزوقيوقد:الشهيلىقال

.أيايم)3(وعشرة:وزاذكذلكغمزأبووقال

ابنوهو،القرآنعليهنزذأنه:ثي!فلابنسعيدعنالوالهدئوذكز

.(4)سنينعشزبمكةوأقاتم،سنةواربعينثلاب

بهابئدخماتذةكانكيفيحذث،الفيثيئقتاذةبنغميربنغبيدوعن

:قالالئئؤةمن"بحبئالله4رسو

تختثمفاذلكوكان،شهرآسنهكلئجراءفييجاوزري!أكالثهرسوذكان

منجاءةمنيطيم،سنهكلئالشهزذلكيجاورفكان،الجاهليهفيقريشبه

انصرفتإذابهيبدأماأؤذكان،ذلكشهرهمنحوازةقضىفإذا،المساكين

إلىيرحغثم،الثةشاءماأو،سبعآبهافيطولهث،الكعبةبيتةيدخلأنقبل

الشهروذلك-كراميهمنأرادمافيهالله"بهأرادالذيالشهركانإذاحتى،بييه

(1)

(2)

(3)

(4)

.(6390)""صحيحهفيحبانابنرواه

.(1/396)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر

.(1/36)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1/224)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر
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بم
الهننالعذبالمورد

إذاحتىأهلةومعه،يخرفيكانكما،جراءإلىكألجبررالثهرسوذخرقي-رمضان

تعالى.اللهبأفرجبريلجاءهبرساليهاللةأكرقةالتيالليلةكانتب

:فقالكتال!فيهديباحمنبتقطنائموأنا"فجاءنيع!برر:الثه4رسوقاذ

نومي،منوهتئت،ربلثباسيماقرأ:فقال،مزابثلاثأقزأ؟ما:ت!لق،اقزأ

سمغتالجبليمنؤسئطفيكنتإذاحتىفخرختكتابآ،قلبيفيكتمتفكأنما

ت!لزفما،حبريلوأنا،اللهرسولمأنتمحقد!يا:يقولالسماصمنصوتآ

حذثتهاثم،إلىوزخعوامكةفبقغوا،طقبيفيرشقهاخديجةوبغثتت،واقفآ

.أئمثمز")1(:فقالت،رأيتبالذي

جاءكفإذا:قاتت،بصاجبكتخبيرنيأنأتستطيغ:روايهوفي

فاجي!نفئم:قات!ت،جبريلهذا:كأخيرراللهرسوذفقال،جبريلفجاءه،فأخبيرني

فتحؤذ:قالت،نعم:قلمثتراة؟هل:قالت،فجلساليسرىفجلإيعلى

قاتت:،نعم:قال؟تراههل:فقالت،فتحؤل،اليمنىفجديعلىفاقغذ

:قال،نعم:قال؟تراههل:فقاتتفتحؤذ)2(،جخريعلىفاجي!نفتحؤذ

:قال؟تراههل:قاتتثمجخرها،فيجال!قكأخيرالثهورسوذيخمارهافألقت

بشيطالن)3(.هومالققذإنهفوالثهوأئ!ث!ز،اثئت!غئمابنيا:قاتتلا،

.(1/022)للكلاعيا!تفاء""و،(2/69)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.()وتحول:الأصلفي(2)

.(75-2/74)هاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)
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بم...عمهمحوخروج!،بمكة!ثته:فصك

محمذ!ياأئمث!ز:فقالآبأتانيإذجراءعلىقائمأنابيتا:روايهوفي

نقط،قطعةليأخرقيثم،الأمههذ؟رسوذوأنت،إليكأرلي!فثجبريلفأنا

11:العلق9(ل!زبآستع!اترأ:فقال،قطشيئآترأتماوالثه:فقلت،اقزأ:فقال

إلىمعهفنزتت،الجبليعناترذ:قالثم،15:العلق9(،قازتغلم:قولهإلى

وعليهخقلذوالئ!طمنضزفيوهو،دزلؤفيعلىفأجل!ني،الأرضيىقرالي

ماء،عينفنبغتالأرضنبرخليضرلتثم،عليهفأجل!ني،أخضرافيثوبافي

وجقةغسلثم،واستنشقتمضمفقثمثلاثآ،كقيهفغسل،جبريلمنهافتوضآ

فتوضآعيهرزالتبىآقزثم،ثلاثآثلاثآرخقيهغسلثم،رأشةمسخثمثلاثآ،

وجاء،جبريلانصرفتثم،!عاللهبرسوليفصقىجبريلقاتمثم،كذلك

بهصقىكمابهاوصئى،توضآتحتىلهافتوضآخديجةإلى"!يرواللهرسوذ

.(1)جبريل

.(2)ركعتينجبريلفصقى:روايهوفي

الدينلبرهان"الحلبيةو"السيرة،(2/83)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.(427-1/426)الحلبي

:(1/177)"الاستذكار"فيقالالبرعبدابنأنغير،السياقبهذارواهمننرلم(2)

فرضتإنماالصلاةأنوالسيربالخبرالعلمأهلاختلفولا،الآثارتختلف"لم

الصلواتبهفصلىالغد،منجبريلأتاهثم...بهأسريحينبمكة!النبيعلى

نرضتأنهاعائشةعننروي،فرضتحينهيئتهافياختلفواأنهمإلالأوقاتها،

-الصلاةعليهالنبيأتىجبريل"إن:(1/184)ذلكعقبوقال،"ركعتينركعتين
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الهنىالعذبالموردبم

أؤليعنكألجيرالتبىسألث:قالالجفاركقدزأبيعنالربيربنغروةوروى

!ء
الأرضيى،فيأحذهمافوقفت،مكة4ببطحاوأناقلكالب"أتاني:فقالنبؤته

:فقالفؤ،فؤ:قالفؤ؟أفؤ:أحدهمافقال،والأرضيىالسماصبينوالآخز

ثم،بمئه:قالثم،فكذلك،بعشرة:قالثم،فرتجخئهفؤرئث،بزخليفيتة

لصاحبه:أحذهماقالثم،لرتجخهابأقيهوزنتهلو:أحذهمفقال،بألف:قال

قغقرمنهفأخرقي،قلبيفشق،قفتهشق:قالثم،تطنيفشق،بطتهشق

قلبي،فأديخقت،بالشيهينهدعاثم،وقلبيبطنيل!غثم،الذيموغقق،الشيطافي

.(1)"زفألاأعاينفكأتماعنيؤلتافلفا،بطنيخاطثم

زتجب،منوعشرينسبعيوتمصاتممن:قال!ته(2إبراهيمعنوروقي

كأخيررالتبيئعلىجبريلفيهنزذالذياليوئموهوشهرآ،ستينصياتملهاللةكتمت

.بالرساله)3(

فكلامه،"سجداتوأربعركعتينفصلىقامثم...الصلاةافترضتحينوالسلام=

الوحي،بدءعندولي!،الإسراءحادثةأثناءفينرضتإنماالصلاةأنعلىيدلهذا

فليحقق.

.(935:)صللماوردي"النبوة"أعلام:انظر(1)

المصادر.فيكما،"هريرة"أبو:والصواب،الأصلفيكذا(2)

الحلبيالدينلبرهان"الحلبيةو"السيرة،(2/349)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(3)

:(74:)ص"البدعإنكارعلى"الباعثفيالمقدسيشامةأبوقال،(1/384)

يصح.لاحديثهذا
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...عمهمعوخروجه،بمكة!ن!ثأته:ذ!مث

بم

منختسظلثمالب،الاثنينيوتمنبيأاللةبعثةالتز:عبدبنغمزأبووقال

.(1)الفيليعايممنوأربعينإحدىسنة،الأؤليربيع

نأ:أبيهعنزيلإ،بنأسامةعن:"أسامةأبيابنالحارث"مسندوفي

الوضوءفعققه،إليهأوجيئماأؤليفيأتاهجبريل"إن:قالع!برراللهرسوذ

.وخقه+("بهافنضخماءامن9غزقةأخذ4الوضهمومنفرغفلفا،والصلاة

قال:قالأبيهعنزيد،بنأسامةحدي!ثمنماتجةابنوأخرقي

.(3)"ثوبيتدتأئضخأنوأمرني،الوضوءجبريل"عققني:!يرراللهرسوذ

ركعتينالصلاةالإسلايمأؤليفياللهفرضن:شليمانبنمقايليوعن

المغراح)4(.ليلهفيالخضمنفرضنثم،ئيث!غلابوركعتين،بالغداة

أؤذ:عائشةعن،غروةعن،الرفرفيحديسثمن""الصحيحوفي

.(5)الصادقةالرؤياالوحىمنع!مررالثهرسوذبهئدى4ما

ؤزقةإلىبمحقداذقمث!غييقيا:بكرلأبيقاتتخديجةأنوزوكن

سمذثوخديخقوثإذا:لهفقاذ،عليهفقمنبكرأبوفأخذه،نوقليابن

تخريجه.تقدم(1)

بها"فنضح:بدل"فرجهبها"فنضح:وفيه،(72)"الباحث"بغيةفيالهيثيرواه(2)

."وجهه

.(462)ماجهابنرواه(3)

.(2/534)و،(1/82)"مقاتل"تفسير:انظر(4)

.(016)ومسلم،(0467)البخاريرواه(5)
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بم
الهننالعذبالمورد

أتاكإذا،تفغللا:لهفقالهاربآ،فانطلقمحفد،يامحقد،يا:خفمييداء

فثتت،محقذ،يا:ناداةخلافلقا،فأخبيزنيائينيثم،تسقغحتىفاثئت

21-1:الفاتحة(الضاتب1تضيئب!آلحغد1تريخيبآزختن،تبآلنه:قل:قالثم

فأناأئ!ثمز،:وزقةفقاذ،فأختزةؤزقةفاتى،الثهإلأإلةلا:قل،آخرهاإلى

نتيئوانك،فوسىنآفوسمثليعلىوإنك،قريتمابنبهتشزالذيأنكأشهذ

لأجاهذنذلكأذزكثولئنهذا،يويمكبعذبالجهادسئؤقروإنك،فزشل

معك.

وعليهالجنهفي-ورقة:يعني-الق!قذلك"رأيت:!عاللهرسولموقال

.(1)"زضخثيالث

الشياطينرجضبعيهررالتبيئبيمثلما:قالالشغبيعنعمزأبووذكز

الناسنإن:فقائوا،الثقعيئغمروبنياليلعبذفأتوا،بهائزتجئمتكنلمبنجويم

لهم:فقال-أعمىرجلآوكان-أنعاقهموسئسوا،زييقهمأعتقواوقد،قنرعواقد

وإنالذنيا،فناصعنذفهو،ئغزلهثالتيالنجوئمكانتبفإنوانالروا،تعخفوالا

هذا:فقال،ئغزلهثلانجومهيفإذافنطزوا،خذثمنفهو،ئعزلهثلاكانتث

.(2)!عبالئبيئسمغواحتىيفتئوافلم،خذبمن

زميئحينبالنجويمالرفىيمنقنرغالعرببأؤذأن4العلمابعفقوذكز

.(63/7)"دمشق"تاريخفيعساكرابنبنحوهرواه(1)

الحلبيالدينلبرهان"الحلبيةو"السيرة،(2/241)للبيهقي"النبوة"دلائل:انظر(2)

(1/336).
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصذ

بم

العرهمب،أدهىوكان،مجلاحبنيأحدأمئةبنغمروإلىجاؤواوأنهمثميف!،بها

والبحر،التزفيبهائفتذىالتيالنجوئمكانتإن:لهمفقال،ذلكلهفذكزوا

هيمعاييث!همفيالناشئصيخلما4والشتاالصيفمنالأن!اءبهاؤيغزلهث

غيزها،نجومآكانتتوإن،الخفتيوهلاذ،الذنياطىواللهفهوبها،زيميئالتي

فقد،العرلمحبفيئئغمقونتيئ،الخلتيبهذااللةأراذالأفزفهذا،ثابتةوهي

.(1)""الطبقاتفيسعدابنذكزه.بذلكئخذث

منيومآعشرينبعذبهائزقىالنجوتم!ث!يرقورآت:فيالخوليابنقال

قئغثه)2(.

:جراء(بغاروهو،السلائمعليهحبريل)أتاة:قوله

وفيه،العالمينرلمحترسوذ،الكريئمالمقذفهو،السلائمعليهحبريلأما

الخواليقيئ.وابنالأثير)3(،ابنحكافنلغابتسغ

وكسرها.،الجييمبفتحجبريل

اللايم.وتشديد،مكسورةوهمزة،الجييمبفتحوتجئزئلي

.ياءبعذهاوهمزة،بألفوتجنزائيل

.(1/163)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(91:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(2)

الأسماء"تهذيبفيكما،!الأنباري"ابن:الصوابولعل،الأصلفيكذا(3)

."واللغات
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بم

)تجئر(

)عبدا

الهنىالعذبالورد

الألف.بعذبيائينوتجتراييل

وياء.،4الرابعذبهمزةوتجئزييل

.4والراالجييمفتحمع،اللأيموتخفيفالهمزةبكسروتجئزئيما

.نوناللايموبدذ،وكسرهاالجييمبفتحوجبرين

ومعنى)إيل(،إلىأضيفتاسم)تجئز(إن:اللغهأهليمنجماعةقال

:فتقديرهتعالىالله4أسمامناسمافيو)إذ(و)إيل(،بالسريانيه)عبد(:

.(لئه

علىكأخبورالتبىورآه،قذرهوعفؤ،مرتبيهمجطيمعلىالدلائلوتظاقزب

مزتين)1(.جناحمئهليسثلهعليها،اللةخققهالتيصورته

معنىمنقري!بوهو،الجبليفيالثقمث:فالغاز:حراج)بغايى:قولهوأما

واحل!.بمعنىوالقغازةوالقغارغؤير،تصغيره،يخيرانوجمعه،الكهف

يسايىعنأمياليثلاثهنحووبيتهابيته،بمكةالمعرولهثالجبلوجراب!

قنومنهم،مصرولهتوالمد،،4الحابكسروهو،مكةمنيمتىإلىالذاهب

أتثة.قنومنهممذكر،وهو،الضزلهتمتغه

الخزيم.منوهووالقضر،،5الحابفتحالأضيلىوضبطه

:ظهرهعلىوهوئبيرلهقالحينع!يراللهرسوذنادىالجبلإن:قيل

إلى:جراءفناداه،فأغذقيظهريعلىئقتلأنأخافتف!ني،عئياهبط

.(115-1/051)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصك

.(1اللهإرسوذيا

بم

عشرآ،:وقيل،سنةعشزةن!صخ:وقيل،سنةعشزةثلاثبمكة)فأقاتم

ثلاثبمكةأقاتمأنهالصحيخأنالثةرحمةالمؤئفثذكز:الأؤذ(والصحيخ

)بابمن()الهجرةكتاهمبفياللةرحمةالئخاركقخزتجهوهذا،سنةعشزة

كأخيورالتبىأن:عباسيىابنعن،دينايىبنوغمرو،مجكرمةروايهمنالقئذثي(

.(2)إليهئوخىسنةغشزةثلاثبمكةأقاتم

)كتالمحبآيخزكأخيرر(التبيئوفاة)بابالله"فيرحمةالئخارخخزخ:قيلن!ف

يحىحديثمنالئسائيئكتاهمبفيوهو،(القرآنفضائل)باهمبوفي(المغازي

لبيق:قالاعباسيىوابنعائشةأخبزتني:قالسلمةأبيعنكثير،أبيابن

.(3)القرآنعليهيننرذسنينغشزبمكة"!بررالتبى

الاثنين،يوئمإليهأوجيئيويمأؤذأنالتزعبدبنغمزأبوذكز:لهقيل

دييهبإظهاراللةأقزةثم،نحؤهاأو،سنينثلاثآفزهء!ي!اللهرسولفأشز

الصلاةعليهإنه:وقيلقئغثه)4(،منسنينثلاثبعذفأظقزه،إليه4والدعا

سنتينأقاضتالؤخىفترةمذةلهمانأشفر،ستةالصادقهبالرؤياائئدىءوالسلائم

.(1/504)للسهيلي"الأنف!الروض:انظر(1)

!نما،عباسابنعنعكرمةروايةمن،(3689)و،(3638)البخاريرواه(2)

!نما.عباسابنعنديناربنعمروروايةمن،(3690)و

.(7977)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(4694)و،(9514)البخاريرواه(3)

.(1/35)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

الؤخيئخميئحينمنعذفمن،سنينثلاثذلكمجموغفيصمرونصفا21(،

وأنسيىعائشةوروايه،عباسابنعنالروايتينإحدىفيجاءكماكان،وتتاخ

.(2)القرآنعليه4ينزسنينغشربمكةمكثهأن:وجابر

إحدىفيجاءكماكان،والسلامالصلاةعليهضئغثهحينيمنعذوقن

.(3)ةنسعشزةثلاثبمكةكانالمؤففثوصخخهاعباسابنعنالروايتين

بنبؤةإسرافيلؤكل:قالالشعبىإن:الجفعفيآخزوخهوقيل

بالقرآدب)4(.جبريلجاءهثم،سنينثلاثكألجبررمحقد

إسرافيلبئبؤتهفثرن،سنةأربعينابنوهوالنبؤةعليهأننرتت:قالوعنه

القرآنعليهيترذولموالشيء،الكيقةيعلمهوكان،سنينثلاثالسلامعليه

علىالقرآنفنزذ،جبرائيلبئبوتهفرنسنينئلاثمضىفلقا،لسايهعلى

.(5)سنينعشزوبالمدينه،سنينعشزبمكةلسايه

قئغثه،يمنسنينثلاثبأمرهمستيرآويقي:الخوزيبنالقزحأبووقال

المثبت.والصواب،""ونصف:الأصلفي(1)

رواهاأنسورواية،(4694)و(9514)البخاريرواها!وعائشةعباسابنرواية(2)

عليها.نقففلمجابرروايةأما،(33ه4)أيضآ

.(3638)البخاريرواه(3)

.(1/542)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)

.(1/36)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(5)
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!ظته:ثصل

.(1)194الحجر:بحاتؤمر(1غ"آق!:تعالىقوئهعليهونزذ،أفرهلإظهاليأمزثم

بنغقرأبوذكزهوهكذاسنة(،عشزةن!صخ:)وقيل:وقوله

.(2)زتلاعبل!

ابنعن،عمايىأبيبنعماليحديثمن""الطبقاتفيسبابنوذكز

الضوكأيرىسنينسبغ،سنةعشزةن!صخبمكةع!ي!هالثهرسوذأقاتم:قالعباس

.(3)إليهئوخىسنينوثمالب،الصوتوشممغوالئوز،

عن"الطبقات،فيسعدابنوزوى،تقذتمعشرامم:)وقيل:وقوله

قرقتة!ؤقزةابم:وقزآالح!نسمعت:قالرجاءأبيعن،إبراهيتمبنإسماعيل

أؤيهبينكانأنهبقغنالقد،6011:الإسراء(أ!نريلأؤترلتةككمثغكغلىآلتايسيتقر%

إلىيهاجزأنقبل،بمكةسنينثماييئعليهيننرذ،سنةعشزةثمانوآيخره

بالمدينه)4(.سنينوعشز،المدينه

يستدبيرولا،بمكةفقامهمذةالمقدسب!يبإلىيصفي)فكان:قوله

المدينةقدومهبعذأيضآالمقدسيىبيمبإلىوصقى،يديهبينيجغفها،الكعبة

:"مغازيه"فيغقبةبنموسىذكز:شهرامعشزسئغةأو،شهرآعشزستة

فيهوكذامستترأ""وبقي:وقوله،(19:)صالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(1)

.مستسرأ""وبقي:""التلقيحوفي،الأصل

.(1/14)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(2)

.(1/224)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(3)

.(1/522)السابقالمصدر(4)
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بم
افيالعذبالورد

ناس!وزغم:قالثم،الصلاة-الإسراءفي:يعني-فيهعليهالله*!وفرضن

وهوالكعبةظفرهوراءويجعل،المقدسيىب!يبنحؤيسخذكانأنه-أعلموالله-

.(1)اهنمخرجحتىالكعبةيستقبليرذلمأنهناس!ويزغئم:قال.بمكة

يعني:؟المبلةخؤت!بالثانيهالسنهفيأنفيالخوليبنالقزحأبووذكز

،4الئلاثايوتمالطفزخؤتمب:الهالث!مىحبيببنمحقذقال:قال،الهجرةيمن

بنيفيقغزويىبن5البرابنبشرأئم!اللهرسوذزاز،شعبانمنللنصف

مسجدفيباصحابهفصقىالطفزوجاءب،وأصحائههوفتغذى،شيقة

فيراكعوهو،العبلةيستقبليأنأيمزثم،الشايمإلىالطهريمنركعتينالمبلتين

،الصلاةأتئمثم،خفقهالضفولهتودازب،الكعبهإلىفاستداز،الثانيهالركعه

تعالى.اللةشاءإنبيالبزيادةلهذاويأتي،(2)اذهلالمبلتينمسجذف!فيئ

ه!

الأولى:الحبشة"

لإشارةيسوةوأربغرجلآ،عشزاثناالأولىالمزةفيالحبشهإلىهاتجزثم

وهم:،يسوةوأرقي،رجلآعشزأخذكانوا:وقيل،بذلكلهم!اللهرسولي

2!برر.اللهرسوليبنترقئةامرأتهومعهغفانبنعثمان

كان"ما:!عالثهرسوذقاذ:قالأبيهعن،فلذبنخارتجةروى

.(8/50)البرعبدلابن"التمهيد":انظر(1)

.(39:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهومتلقيح":انظر(2)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نشاته:فصك

بم

عبدالثهأبوالحافنماذكزه،(1)"رحاهممنئوطوبينوزقتةغثمانبين

المقدلهي!ى.

قنلأؤذغثمان"إن:أبيهعن،أنسيىبنالتضرطريتنمنأيضآوزوي

.كأطيف")2(ئوطبعذباهل!هاتجز

بنشققةوأبو،شهيليبنثشفقةومعه،ربيعةبنغتبةبنخذيفةوأبو

غقير،بنوفصغ!ث،العؤايمبنوالربيز،سققةأئمامرأئةمعهالأسد،عبد

امرأئةومعه،ربيعةبنوعامز،قطغودببنوغثمان،غوفيبنالرحمنوعبذ

العايمرخ،غمزبنوحاط!ث،تزقيمأبيبنشئرةوأبو،خثقةأبيبنثليلى

خزخوا4هؤلامسعود،بنوعبذالله،4البيضابابنالمعرولهثؤفببنوشهيل

اللةوؤقق،المالثميومنفئم،الرايم!ثمنفئم،الشغيبهإلىانتقواحتى،فتسفلين

بنصفالحبشهأرضيىإلىحقفوفم،للئخاليسفينتينالبحزجاؤواساعةلهم

دينايى.

تنبآحينمن،الخامسهالسنهمنرجبفيمخزخهموكان

ريمئوا،احيثأالتخزفوضفوا،آثارهمفيقريشقوخرتجت،كألجمرواللهرسوذ

ئذركوهم.فلم

وعتذنا،دينناعلىأمتا،جايىخيزبهافجاؤزناالحبشهأرضنوقدفنا:قائوا

.(39/31)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(431)الكير""المعجمفيالطبرانيرواه(2)
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بم
الهنىالعذبالورد

.(1)""الطبقاتفيسبابنذكزهم،نكرفهشيئآنسمغولا،لؤدىلاالثة

فيع!يرراللهرسوذإنثم،ورمضان،شعبانفأقافوا:الوالهدكنوقال

(لاخرىآثةآفاؤتؤة!:بلغحتىا1:النجماله!9!ؤآلخرلمذاهؤى:قرأرمضان

شفاغتهنوإنالعلا،الغراييق)تلك:كيقتينالشيطانألقى،12.:النجم9

المغيرةبنالوليذورفغ،القوئموسجذسجذثم،الشورةقرأثملئزتجى(،

السجود.علىيقدزلاكبيرأشيخآوكان،عليهفسجذتجئقيهإلىترابآ

وقيل:،العاعيىبنسعيدأخيخة(2)وبأذلكفعلالذيإن:ؤيقاذ

ويرزلق،ويخفق،ؤيميمثئحيياللهصأنعزفناقد:وقالوا،ذلكفغليملافما

فكئز،معلثفنحن،نصيبآلهاجغفتإذافأقا،عنذهلناتشقغهذهآيقئناولكن

أتاةى!مأفلقا،البي!بفيجلسنحتى،قولهميمنكألجبررالثهرسوليعلىذلك

"ادوأ!فإن:إليهالثهفأوحى،الشورةعليهفعرضن،السلامعليهجبريل

.(3)لآيةا91:173!سراء(إلتثآؤحتصآالذىعننتتقينوتك

ثقةرواةولا،الضخهأهليمنأخديمخزخةلمحديثطهذا:مجياض!قال

بكلالفوتفونوالمؤزخونالمفشرؤنوبمثيهبهأويغوإنما،متصليسلييمب!تد

بشر،أبيعن،شعبةحديصثفيهوالمرفوغ،ضعيفةفيهاالطزقيواكثز،غريب

.(1/452)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

المثبت.والصواب،أبا"":الأصلفي(2)

.(602-1/502)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصك

الحديمث.فيالشكأحس!بفيما:أاقالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن

متصليب!سنادكأخيررالتبيئعنزوكننعقفهولا:الترازبكرأبوقال:وقال

يريممفهوغيزه،خالدبنأئت!ةإلأشعبةعنئ!يذهولم،هذاإلاذكزهيجوز

عباسيى.ابنعن،صالحأبيعن،الكفبيعنيغزف!وإنماجبير،بنسعيدعن

وكلإبه.ضغمهلفؤة؟عنهالروايةتجوزلاوالكلبى

بمكة،وهو!ؤآلتخير(:قرأمج!يرراللهرسوذأن:""الصحيحفيوالذي

الأقةوأخمذتي،والإن!نوالجن،والمشركونالمسلفونمعهوسخذفسجذ

فإنه،مخهليسنماالقرآفيفييجعلوأن،اللهغيرإلهقذحمنعصقيهعلى

يكونأو،سهوأولاعمدآ،لا،ولسايهقفبهعلىالكفرتجزيافيمنغضمتما

بآلتييز!!لاخذتاية،ؤتؤتقوذلخثتاتغفر%لأقاوللي:تعالىقال،سبيلعليهللشيطافي

ية.لآا،641-44:قةلحاا1توتين(آيمةتقالغناثم

اليهودبهاولأقاقث،الضولةالمسلمينعلىبهلؤحذتهذاكانولو

إدخاليفيشكولابطلايها،علىفدذ،كيقةفيهامعايليعنئزؤفلم،الخخة

الفحذثين؟بعفيىمنفغقليعلىالحديثطهذاالجنأوالإنسيشياطينبعفيى

المسلمين.4ضعفاعلىلئقئس

.الكفبى)1(فشروبهذا،الملائكةبالغرانيتنفالمرا؟الضخهتقديروعلى

علىزيادةنفيسكلامففيه،(135-2/125)عياضللقاضي"الشفا":انظر(1)

إليه.فارجع،المؤلفذكرهما
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بم
الهننالعذبالورد

منها:ذلكغيزأقواذفيه:وقيل

فتعخبآفقاتها،ذلكيقوئونأنهمالكقرةعنحاكيآذلكقالكأ!التبئأن

أمرهم.من

بمحخيه)1(.ققالوعغيزخليتماعلىوالحدي!ث:الشهيلىقال

وأسقموا،سخذواقد!كةأهلأنبالحبشه!رالثهرسوليأصحالمحتفبلغ

تعيئ!ن،!ولالتبيئخففتشذاقدأخيخةوأباالمغيرةبنالوليذإنحتى

تفوا،نهايىمنبساعهمكةدونكالؤاإذاقىفرفوا!؟4هؤلاأسقتمإذابمكة

آيقتهممحفدذكز:الزك!بفقاذ،وحايهمقريشيىعنفسآلوهم،يمنانةمنزكبآ

بالشز،لهفعادوا،آيقتفمشتتمإنهثم،المضةلهئموذكزوا،القلأفتاتغةبخير

ذلك.علىفتركنافم

ث!كمفإنهمسعودابنإلأ،بجؤايىإلأمنهمأخديدخلولممكةفدخفوا

مجنخصميىسنةشؤاليفيفذومهموكان،الحبشهأرضيىإلىرتجغثميسيرأ،

.الئبؤة

عشائزهم.بهموشطت،قوفهمعليهماشتذقدفواولما

ه+ء

الثانية:الجشة+

فكانتت،ثانيةمزةالحبشهإلىالخروحفيطيررالله4رسولهمفأذن

.(2/154)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصك

بم

عليهمواشتذ،شديدأتعنيفآفريشيىمنوتفوا،قشقةأعطقهماالآيخزةهجرئهئم

ل!ته:غفانبنعثمانفقال،لهمحوارهن!حمنالتجاش!يعنبقغهمما

فقال،قغناولست،التجاشىإلىالآيخرةوهذه،الأولىفهخزئنا!اللهرسوذيا

معآ"،الهخرتافيهاتافيلكم،والئ!اللهإلىمهاحرون"أنتم:مج!يررالله4رسو

الله.رسوذيافخ!ئنا:غثمانقال

ثلاثهفيطالبأبيبنتجعقزالرجاليمنالهجرةهذهفيخرقيمنوكان

إسحالق)1(.ابنقاله.فيهئشذفإنهعقارفيهمكانإنرخلآ،وثمانين

بأرضيىفأقافوا،غرائمتوسبغ،فزلثمتةامرأةغشزةإحدى4النساويمن

المدينه،إلى!ررالثهرسوليبمهاتجرسجعوافلقا،حؤاليأحسنفيالحبشه

زجلالبمنهمفمات،يسوةثمانيالنسايومنرجلآ،وثلاثونثلاثةمنهمرتجغ

رخلأ.وعشرونأربعةمنهمبدرآوشهذ،نقرسبعةبمكةوخبي!ن،بمكة

++ء

التجاشي:إسلائم*

يمنسبعسنة-الأصخعلىالفخزيم:وقيل-الأؤليربيعفيكانفلقا

وتغثة،الإسلايمإلىتذغوةكتابآالئجاشبئإلىكألجيرراللهرسوذت!تكالهجرة

نأقذزثلو:وقالأسقتمالكتالتعليهقرأفلما،يفرف!تصلاأيمتةبنغمرومع

أصحابه،منعنذهبعيئقنإليهيبعثطأنكأيئاللهرسوذإليهوكت!ت،لآتيئةآيتة

.(1/072)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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بم

.(1)سفينتينفيوخققهمفقغل،ويحجلهم

الهننالعذبالمورد

ء8ء

الشغب:يفز*

حجز"بحبررالله4رسوبيثطحينمنسبعسنة،المحزيمهلاليليلهفيثم

الشغب.فيهاشيمبئو

وأصحابه،لخعفروإكرامه،التجاشيلهغلقريشآبلغلماأنه:وست!ه

يبايعوهم،ولا،ينايمحوهمألأ:هاشيمبنيعلىكتابآوكتبوا،عليهمذلككبز

عبدبنهاشيمبنعامرتييفبنالصحيفةكتمتالذيوكان،يخايالوهمولا

الكعبه،جوفيفيالضحيفةوعقفوا،يذهقشقتفقهميبنالذارعبدبنمنافي

بنووانحاز،المذكوليإلمحزيمهلاليليلةطالبأبيبغ!ثلفيهاشيمبنووحجز

وخرقي،هاشيمبنيمغشمغبهفيطالبأبيإلىمنافيعبدبنالمطلبعبد

عنهموقطغوا،المطلبوبنيهاشيمبنيعلىفظاقزوهمفرفيبإلىلهبأبو

بقغفئمحتى،قولي!يمإلىقولهيميممنإلأيخزخونلاوكانوا،والقازةالميزة

ذلك،شزهقنىيث!يرففمن،الشغب4ورايمنصبيايهمأصواثوشمغالخفذ،

بغيضآ.أصاقيماانالروا:وقالوا،ةساغقنومنهم

آفزعلىغ!يرررسوتهاللهألهقغثم،سنينثلاثالشغبفيفأقاموا

كانماوبميئ،ونمفيمتجولييمنفيهاكانمااكقتقدالأزضةوأن،ضجيقيهم

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(1)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نشأته:فصك

بم

طالب،أبومهز!خأف،بذلكطالبأبا!برراللهرسوذفأختز،اللهذكرمنفيها

رجاذوتلاؤتممج!يرر،اللهرسوذقاذكمافوتجذوها،بالضحيفهجاءقنفارشفوا

فأقزوهم،المطلبوبنيهاشيمتنيإلىخرخواثم،الشلاخفلبشوا،ىيث!يرفمن

فقغلوا.ضسايميهمإلىبالخروح

الشغبفيمكئوا:وقيل،العاشرةالسنهفيالشغبمجنخروخهموكان

سنتين.

وأحذأشهروثمانيةسنةوأربعونتسععليهأتمتولما:الخوزفيابنوقال

أعمامه.ذكرعنذزيادةلذلكويأتي،(1)طالبأبوعفهماتيومآعشز

وقيل:،اصئايمبثلاثهطالبأبيبعذخديجةوماتت:الخوزفيابنوقال

زوجايه.ذكرعنذزيادةلذلكوياتي،(2)رمضانفيأيايمبخمسه

ثلاثهبعذثةحاليبنزيذومغة،الطائفإلىخرقيثم:الخوزفيابنوقال

بنفطييمجواليفيمكةإلىرجغثم،شهرأبهافأقاتم،خديجةقوبمجنأشهر

غلإكب)3(.

لما:قالضطييمبنخبيربنمحفدعن"الطبقات"فيسعدابنوروى

إلىفخرقي،عليهواجترأت"!برر،الثهرسوذفريشقتناوتتطالبأبوئوفيئ

.(91:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(1)

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(2)

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(3)
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بم
افنىالعذبالورد

يمنعشرسنة،شواليمنبمينلياليفيوذلك،ثةحاليبنزيذومغة،الطائف

.(1)آئنتحين

خقتليلةوعشرينلثلاثالطائفيمندخوئهوكان:الأثيرابنقال

القغذة.ذييمن

إلأأشرايهممنأحدآتذغلاأيايمعشرةبالطائففأقاتم:الواقدئقال

اخربخمحضذ!يا:فقالوا،أخذاثهمعلىوخافوا،يمجيئوهفلم،وكفقه،جاكأه

رخقيئإنحتى،بالحجارةيرفوتةفجغفوا،فمشفهاةبهوأغزوا،بلدنامن

فيشخلقدحتى،بتفمي!هتميهثةحاليبنوزيذ)2(،صلتذقيافيع!ب!اللهرسولي

قخزون،وهو،مكةإلىراجعآالطائفمنغيهررالثه4رسوفانصزفت،رأدم!ه

.(3)"أرماولاواحدرخللهتستجمثلم

!يه!ه

الجن:قضئة"

نجيبيين،حنمنسبعةإليهفضرلهت،الليليمنيصفيقاتمنخلةنزذفلما

نزذحتىع!هرر،اللهرسوذبهميشعزولم،الجنشورةيقرأوهولهفاستمغوا

تمقاوأ،921:لأحقاتا9(انتقرءآي!تيعوئلجتآيمنتقرالكصحرقنآ!د4،:عليه

.(1/112)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

المثبت.والصواب،ويزيد"":الأصلفي(2)

.(3/12)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(3)
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نثدأته:فصك

وهم-قريشآ:يعني-عليهمتدخلكيف:ثةحاليبنزيدلهفقال،أيامآبتخقة

الثهوإنوقخزتجآ،قزجآترىيقاجاجلاللهصإنزيذ!يا:فقال!أخرخوك؟

نتية.وفطهز،دييهناصز

أذخل:غليفيبنفطييمإلىخزاعةمنزخلأفأرسل،جراءإلىانتهىثم

عنذوكونؤا،الشلاخاو!بلا:وقالوقوقةتييهودعا،نعم:فقالحؤارذ؟في

بنزيدومعهع!يهـ،الثه4رسوفدخلمحقدآ،أتجزتقدفإني،البي!بأركافي

راحقيهعلىغلإفيبنفطيئمفقاتم،الحرايمالمسجل!إلىانتهىحتى،حارثة

منكم.أحديهخهفلامحقدآ،أتجزتقدإني!قريشيىمعشزيا:فقال

وانصرفت،ركعتينوصفىفاستققه،الزكنإلى"بحبىاللهرسوذفانتقى

.(1)هبفطيفونووتذهغلإفيبنوفطيئم،بييهإلى

عليهقدتمأشهروثلاثةسنةخمسونعليهأتتفلما:الخوزكنابنوقال

نجيبيين)2(.حن

**ء

:لأشراءاء

الجنةييرتهأنرته4يسأكأخيررالله4رسوكان:كتابهفيالوايدفيوروى

قئل،رمضانشهرمنخقتليلةعشزةلسبغ،السبمبليلةكانفلقاوالناز،

.(3/33)القيملابنالمعاد""زاد:انظر(1)

.(1/081)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(2)
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بم
الهنىالعذبالورد

جبريلأتاةنمفرآبييهفينائممج!برراللهورسوذشهرآ،عشزبثمانيةالهجرة

وزفرتم،المقايمبينماإلىبهفانطققا،سأئتماإلىانطيق:فقالاوميكائيل

سماء،السماوابإلىبهفخرتجامنظرآ،شيءأحسنهوفإذا،بالئراقيفأييئ

يحمذزةإلىوانتهى،أجمعينعليهمالثهصلواثالأنبياءفيهافقعيسماء،

.(1والناركاالجئةقيوألي،الفئتهى

هعي!هي!

:الهجرةقبلضلائه،

إلأأسقغلم،السابعهالسماصإلىانتهيمت"ولقا:ري!أكالله4رسوقاذ

فصقىجبريلونزذ،الخص!نالصلواثعليهوفرضت،الأقلايم"صريفق

موايييها)2(.فيالصلوابعيهراللهبرسولي

ركعتينالصلاةالإسلايمأؤليفياللهفرضن:قالشليمانبنمقايليوعن

المغراح)3(.ليلهفيالخض!نقرضنثم،ئيمث!غلابوركعتينبالغداة

عنذصقىأنه:حدي!ثفيجاءوقد:الذمياطىمحقدأبوشيخناقال

الئئؤة.أؤليفيالشصيىزوالي

كان:فقيلالمعراحب!قوفيالناسناختلفت:الأثيربنالحسنأبووقال

.(1/132)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(2)

.(2/543)و،(1/82)"مقاتل"تفسير:انظر(3)
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...عمهمعوخروجه،بمكة!نثأته:فصك

.(1)واحدةبسنه:وقيل،سنينبثلاثالهجرةقبل

بم

هايروز،وأتم،سققةوأتم،عنهااللهرضيعائشةإلىب!تد؟الواقلإئوروى

سبغليلةمج!يرراللهبرسوليأسئركيئ:قالواعباسيىبنوعبدالله،غمزبنوعبدالله

ب!يبإلىطايبأبيبغ!ثلمجن،بسنهالهجرةقبل،الأؤليربيعشهريمنغشزة

.المقدسيى)2(

أشهر.بستهالهجرةقبل:الشذئوقال

إحدىعليهآئتفلقا:زكرئابنفارسبنأحمدالحسينأبووقال

المقدسيى.ب!يبإلىوالمقايمزمزتمبينمجنبهأشنركنأشهروتسعةسنةوخمسون

ماللثعن،ماللثبنأذميىعن،قتادةحدي!ثمنومسلمالئخارئوخزخ

نائمأنا"بينا:قالبهأسئرقيليلهعنحذثفمكأخيراللهرسوذأن:ضغضغةابن

النائيمبين:قالقنومنهم-مضطجع-الجخرفي:قالورتما-الخطييمفي

نخيرثغرةمن:يعني-هذ؟إلىهذ؟بينمافشق،آبأتانيإذ-والتقظافي

فغ!ي!لإيمانآ،قفلوءةدقبمنب!طبأييتثم،قفبيفاستخزقي-لثمغنإلى

أبيفقالجماليوفوقن،التغليدونبدائهأييثثمأمجيذ،ثم،خمثيئثم،قفبي

جبريلبيفانطقق،عليهفحمفت،طزلههأقصىعنذخطؤةيضع-البراقوهو-

وقن:قيل،جبريل:قالهذا؟قن:فقيلفاستفتخالذنيا،السماءأتىحتى

.(1/578)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

.(421-1/213)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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الهننالعذبالوردبم

القجيءفيغتم،مرحبآ:قال،نعم:قالأزييل؟وقد:قيلمحقد،:قالمعك؟

فسقضث،عليهف!فئمآدئمأبوكهذا:فقال،آدئمفيهافإذاخقضثظغا،جاكأ

حتىضيذثم،الصالحوالتبيئ،الضالحبالابنمرحبآ:وقالالسلاتمفزذعليه

معك؟وقن:قيل،جبريل:قالهذا؟قن:قيلفاستفتخالثانيةالسطءأتى

الغجيءلهرنغتم،بهمرحبآ:قيل،نعم:قال؟إليهأزليملوقد:قيلمحقلا،:قال

هذا:فقال،خاتهابناوهما،وعيسىيحمىلهنماذاخقفثفلقا،ففتخجاء

الصالحبالأنجمرحبآ:قالاثمقزدا،فسقضت،عليهماف!لئموعيسىجى

:قالهذا؟همن:قيلفاستفتخالثالثه4السماإلىبيضيذثم،الممادسحوالتبيئ

نعم،:قال؟إليهأزيحسلوقد:قالمحقد،:قالمعك؟وقن:قيل،حبريل

:قاليوشف!،فإذاخقضتفلقا،ففتخجاءالقجيءفيغتم،بهمرحبآ:قيل

المالحبالأنجمرحبآ:قالثمأ9فزدعليهفسقفث،عليهف!فئميولشفثهذا

هذا؟قن:قيل،فاستفتخالرابعةالسماءأتىحتىضيذثم،المادسحوالتبيئ

:قال؟إليهأزيحملوقد:قالمحقد،:قالمعك؟وقن:قيل،حبريل:قال

:فقال،إدرشنف!ذاخقضثفلقا،ففتخجاءالقجيءفيغتم،مرحبآ:قيل"نعم

لحالمحطبالأنجمرحبأ:قالثمفزذ،عليهفسقضت،عليهفسفئمإفىرش!هذا

هذا؟قن:فقيل،فاستفتخالخامجسةالسماءأتىحضضيذثم،المادسحوالتبي

:قال؟إليهأزليملوقد:قالمحقد،:قال؟معكوقن:قيل،حبريل:قال

:قال،هازونفإذاخقضثفلفاجا"القجيءفيغتم،بهمرحبآ:قال"شم

المالحبالأفيمرحبأ:قالثمفزد،عليه!ث،علصف!فئمهازونهذا
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هذا؟قن:قيل،فاستفتخالسادسةالسماءأتىحتىضيذثم،الصالحوالتبيئ

:قال؟إليهأزيي!لوقد:قيل،محقد:قال؟معكوقن:قيل،جبريل:قال

قال:9موسىفإذاخقضتفلقاجاء،الغجيءفيغتم،بهمرحبآ:قيل،نعم

الصالحبالآفيمرحبآةقالثمفزذ،عليهفسقفت،عليهف!لئمأموسىهذا

غلامآلأنابيهي:قالئبيهيلث؟ما:فقيل،بكىجاؤزئهفلفا،الصالحوالتبيئ

السما4إلىبيضيذثم،أقتييمنيدخفهامثناكثزأميهمنالجتةيدخلبعدي

معك؟وقن:قيل،جبريل:قالهذا؟قن:قيل،جبريلختف!سافالسابعه

القجيءفيغتم،بهمرحبآ:قيل،نعم:قال؟إليهئص!وقد:قيل،محضد:قال

فسقضث،عليهف!فئمإبراهيئمأبوكهذا:قال،إبراهيئمفإذاخقضثفلفا،جاة

الصالح.والتبيئالصالحبالابنمرحبآ:قالثم،السلاتمفزدعليه

مثلوزقهاوإذاقخز،لهلاليمثلنتتهافإذا،المنتهىيح!ذرعإلىريغتثم

ونهرالب،باطنافينهرافي،أنهاليأربعة!اذا،المنتهىيح!درةهذه:قال،العتلهآذافي

وأما،الجئهفيفنهرالبالباطنانيأما:قال؟جبريلياهذاما:فقلمت،ظاهرافي

خفر،يمن5بإناأييتثمالقغمور،البيتييئغي.ين)ثم،والفراتفالنيلالظاهرافي

ت!نأالتيالمطرةهي:فقال،القتنفأخذت،غ!ليمنوإنا؟،لتنمنوإنا؟

علىفقززثفرجغث،يويمكلخمسينالصلاةعلىفرضتثم،وأمئكعليها

أقتكإن:قال،يويمكلئصلاةبخمسينأيمرت:قلت؟أيمرتبتم:قال،موسى

إلىفارحغ،الناسنتجزئتقدوالثهوإني،يوبمكلئصلاةخمسينتستطيعلا

فقاذفرجذتعشرأ،عتيفؤضغفرجغت،لأفتكالتخفيفتفاسأئهردلث
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إلىعشرآ،عنيفؤضغ،كذلكفرجغت،عشرآعنيفؤضغفرجغت،يمثقه

أمجزت؟بتم:فقال،موسىإلىفرتجذث،يويمكلئصلواببخصميىأمجزثأن

:ت!لق،التخفيفتفاسأله"رلسإلىارحغ:قال،صلواببخصميأيمزت:قلت

نادانيجاؤزثفلفا،وأشفئمأرضىولكن،منهاستختيثحتىربئيسآئث

.(1)"عباديعنوخقفت،قريقهمتيأفضيت:مناد

.(2)"آرشعبالحسنه"فأخنري:روايهوفي

فيالعلماءاختلفطوقد:اللةرحمةالذمياطىمحقدأبوشيخناقال

أخذهما-أو-كاناوهللا؟أم،واحدةليلهفيكاناوهل،والإسراصالمغراح

وأمزةالمغراجكانوهلالإسراص؟قبلالمغراجكانوهلمنامآ؟أو،يقطة

قزاب؟

تاريجه.فيأيضآواختقفوا

وقالشهرآ،عشزبخم!ةقئغثهبعذكان:4الإسرافيمجياض!فقال

.(3)بسنهالهجرةقبلالآيخر،ربيعشهرمنوعشرينسبعليلةكان:الخربى

وهو،الأؤليربيعشهرمنخقتعشزةل!ئغ،بسنهالهجرةقبل:وقيل

.المشهوز

.(164)ومسلم،(3674)البخاريرواه(1)

."فأجزي":بدل""وأجزيوفيه،(3035)البخاريرواه(2)

.(1/497)عياضللقاضي"المعلم،إكمال:انظر(3)
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الهجرةقبل،رمضانشهرمنخقتعشزةل!ئغ،السبمبليلة:وقيل

.(1شهراآعشرةبثماني

:"تاريجه((فيالقاسيمبنعليئبنمحقدبنبكرأبووقال:غمزأبوقال

شهرأ.عشزبثمانيةقئغيهبعذ!يرراللهبرسوليأشركنثم

ذلك.قاذأحدأأعلئمولا:قال

.(2)سنينبخصيرقئغثهبعذكان:الرهرئوقال

القبائليوفي،بمكةالإسلائمفشاوقدبهأسئرقي:إسحالقابنوقال

.(3)اهفك

لمإذ،إسحالقوابنالرهري4قوالأقاويليهذهوأشته:التووفيقال

قبلئوفتتأنهايخلالهتولا،الضلاةقزضيىبغذمعهصقتخديجةأنيختيفوا

قزضنأنفخمغونوالعلماء،بخصميى:وقيل،سنينبثلاث:قيل،بمذةالهجرة

.(4)4الإسراليلةكانالصلاة

خديجةأنيختيفواالم:مجياضيىقوليفي:الذمياطىمحفليأبوشيخناقال

حدي!ثمن""الئ!بفيالربيززوىلما؟نظرالضلاة()5(نرضيىبعذصقت

.شهرآ"عشربثمانية":والصواب،الأصلفيكذا(1)

.(8/51)البرعبدلابنالتمهيد"":انظر(2)

.(8/25)السابقالمصدر(3)

.(2/012)للنووي"مسلم"شرح:انظر(4)

.(1/497)عياضللقاضي"المعلم"إكمال:انظر(5)
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نأقبلخديجةئوفتت:قالتعائشةعن،غروةعن،شهالمحبابنعن،يولئهمن

الضلاة.ئفزضن

تقذتم.وقد،البيثهأؤذضفواأنهمزه!شاو،ؤنجهغيرمنزوكنولأنه

يوتممج!بررالله4رسوصلى:قالرافعأبيحديمثمنالترعبدابنوذكز

.(1)الاثنينيويمآيخزخديجةوضقت،الاثنين

يوتمغييئوصلى،الاثنينيوتمئيسطوالسلائمالصلاةعليهأنهوزوكيئ

.(2)4الثلاثا

رخوييذكربعذ4الإسراحديثطوغيزهماسبوابن،إسحالقابنوذكز

.(3)الطائفمن

رخومجهمنونصفسنهبعذالمقلإسيىب!يبإلىبهأشرقي:فتيبةابنوقال

.(1)ةكمإلى-الطائفمن:يعني-

مج!بالتبيئأشرقي:قالواحدةليلهفيكاناوالمغراقيالإسراةإن:قالقنثم

السماواب.إلىالمقدسبيمبمنبهوغرقي،الققدسبيسبإلىمكةمن

كأخمبررللتبيئله!اماقته،حبريلنزولكانالمعراحليلهصبيحهفي:وقيل

(2)

(3)

(4)

.(4/0182)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

!به.أشحديثمن،(3728)الترمذيرواه

.(1/132)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر

.(151:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر
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ركعتين.ركعتينفرضتثم،الخصيىالقهملوابأوقاتيئرتة

الصلاةعليهأنه:الإسراصحدي!ثفيإسحالقابنعنبكرأبووزوى

حتىتقذفوالماليوئمكانفلقا،4الأربعايوتمالجيربفذويمفريشآؤغذوالسلائم

ؤضفت،كماقدمواحتىالشص!نفختم!نالثهصفدعا،تغرلتالشصأنكادب

.نودب)1(بنوليولثتغ،اليوتمذلكلهإلأالشص!ىي!تختولم:قال

عاصيمعن،صالحبنمحمذحذثني:قالالرهرفيعنالواقدئوزوى

بمكةكأجبنالله4رسوأقاتم:قالواوغيرهمارومانبنويزيذ،قتادةبنعمزابن

إلىالناشفدعا،الرابعهفيآغقنثمف!تخميآ،لئؤتهأوليأ9منسنينثلاث

وفي،منافييهمفيالحاخيتبع،عايمكلئالقؤيحغيموافي،سنينعشزالإسلام

ربهرسالابيبلغحتىيدعوهم،القجافيوذي،وقجتة،بعكافيالقؤاليميم

يمجيبه)2(.ولاينصرهأحدآتجدفلا،الجئةوتقم

+55

آفرهم:وقثذأ،الأنصايىإسلائمء

وإنجاز،نتيهونقز،دييهإظهازاللهأرادفلقا:أيضآالواقدكيئوذكز

الكرامه،يمنبهماللهأراذيقا؟الأنصارمنالخيهذاإلىفساقه،وغذةما

وقرأ،تعالىاللهإلىفذعاهمإليهمفجق!ن،تخيقونوهممنهمنقرإلىفانتقى

.(2/921)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/162)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

http://www.al-maktabeh.com



بم
افننالعذبالورد

ونضزوا،وأدواوضذفوا،وآمئوافأسرغوا،ولرسوليللهفاستجهبوا،الفرآنعليهم

شئوفآ.وأخذفم،ةت!يلأالناسألهؤذواللهفكالؤا،وؤاشوا

المدينة،وقدفوا،نقرستة:وقيل،نقرثمانيةاسئقتممنأؤذأنوذكزوا

الفقبليالعايمفيثم،ززيقيبنيمسجذبالمدينهالفرآنفيهفرىةمسجدفأؤذ

الأولى.الغقتةوهي،الغقتهفيرخلآعشزاثناتعتهالمذكوليالعايميمن

تيغهعلىوباتغوافأسقفوا،الآؤلينمنخمسةمنفمأنبعضهموذكز

يقئفواولاترئوا،ولا،يسرفواولا،شيئآبالتهئشركوالاأنعلى؟4النسا

فيتغضواولا،وأرخيهمأيديهمبينتفتزوتهبئفتالبيأئواولا،أولاذفم

الله،إلىأفزهكانشيئآذلكمنغثيئوقن،الجنةفقفمؤقوافإن،معروفط

إلىانصزقؤاثم،القتاذيوقئدئفزضنولم،عنهعفاشاءوان،عةتةشاكأإن

المدينه.

والخررخالأومنوك!ت!ب،أسقتمبقنبالمدينهئخفغزرارغبنأسغذوكان

بنفصضتإليهمفبعمث،الفرآنئقرئتافقرئآإليناائغثأفي:قاللهرسوليإلى

.الفرآنئقرئفئمفكان،زرارةبنأسعذعلىفنزذغمير،

وهم،الشبعين(1)نميخرقيثم،بهمئجفغكانفصعبآأن:بعضهمفزوى

بالمدينه،كانوالماأنقموذلك،الآيخزةالغقتهفي!اللهرسوذباتعواالذين

سعدلابن"الكبرى"الطبقاتفيكما،"مع":والصواب،الأصلفيكذا(1)
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بعفيى،إلىمه!ضعبأسقغواالذينع!رزاللهرسوليأصحالمحثمشىالخغوحض!ز

فاشيىيوقئدوالإسلامكليرر،اللهرسوليوموافاة،الخجإلىالضي!يزوتواغدوا

بعضهموذكز،رجقينأورجلأيزيدون،رجلآسبعونوهمفخزجوا،بالمدينه

وغذفمع!يراللهرسوليعلىقدفوافلقا،وامرأتافيرخلآوسبعونثلاثةأنهم

فييموافوهأنالزخلقذأبإذا،الأؤليالتخرليلة،التشريتيأيايمؤشطمتى

اليوتم،الصبمجدث!يح،الغقتهأسفليمتىيمنانخذرواإذا،الآيمنالشغب

يتسقلونقذأةبعذالقومفخرقي،غائبآينتطرواولانائمآ،ينبهوالاأنوأقزهم

عقهمعه،الموضعذلكإلىخيرالله4رسوسئقهموقد،والزجلافيالزجل

"بحبررالثهرسوليعلىطلغقنأؤذفكان،غيزهمعهليس،المطلباعبدأبنالعتاش

امرأتافي.ومعهمالسبعونتواقىثم،الرزقىمايلثبنغ!ار

:فقالالمطلبعبدبنالعتاشتكقتممنأؤذفكان:زرارغبنأسعذقال

آعرمنومحفذ،إليهذغوئموةماإلىمحقدآذغوئمإنكم!الخرزحمعشزيا

لهتفونأنكمترونكنئمفإن،إليكمالانقطابخإلأأبىوقد،عشيزيهفيالناس

واستقلالي،بالحرهمبوتقحروتجقد،قؤةأهلاوأأنتم،ومايعوةإليهدغوتموةبما

بيتكم،وائتمروا،رأتكمفازتؤوا،واحدةقوسعنترميكمقاطبةالعرلمحببعداؤة

فقال،أضذفهالحدي!ثأحسنفإن،واجتماعمنكمقل!عنإلأتقزفواولا

ننطقماغيراشي!فنأفيكانلوواللهوإنا،قفتماشمغناقدقغرور:بنالتراء

كأبحبرر،الثهرسوليدونأنفميشامقجوبذذ،والصددقالوفاءنريدولكتا،لقفناةبه

الإسلايم،فيورغتهمالثهإلىودعافم،الفرآن!يراللهرسوذعليهمقرآثم
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قغزور.بنالتراةفأجاتة

أسعذ:وقيل،التيهالببنالقئثيمأبووأجالتتكقمقنأؤذإن:ويقال

.زرارةابن

نميبآعشزاثني"أخرخوا:كأ!بروالثهرسوذفقال،جميفهمتاتغوهثم

الخرزح،مجنتسعةلميبآ،عشزاثنيفآخزخوا،"فيهمبماقومجهمعلىيكولؤن

.الأوسيى)1(يمنوثلاثة

يشتذالبلاءوجعل،ه!فنطاتتكأ!بررالثهرسوليعندمنضذرواولقا

ذلكفشكا،ذلكوغيروالأدىالشتيممن؟المشركينمنالمسلمينعلى

لهم،فأذن،الهجرةفيواستأذدؤه،كأ!يرراللهرسوليإلى!عاللهرسوليأصحالث

الأسد،عبل!بنسققةأبوقلإتمقنأؤذوكان،ذلكويخفونيتجقزونفجغلوا

طيينهأؤذفهي،خثقةأبيبنثليلىامرأتهمعهربيعةبنعامزبعذهقلإتمثم

الأنصارعلىفنزلوا،أزشالآ"بحبررالثهرسوليأصحالمحبقدتمثم،المدينةقدضب

خذيفةأبيقوتىسايموكان،وؤاشؤفم،ونقهمزوفمفآؤؤفم،؟ورهمفي

كأ!يرر.الثه4رسويقدتمأنقبلبقباءالمهاجرينتؤئم

إلأمنهمبمكةتئقفلمجميعآ،المدينهإلىالمسلمونخرقيفلقا

ضييف!أو،قريفأو،قخبوسقغقولمح!أو،وعليئ،بكروأبو!يرر،الله4رسو

الخروخ.عن

.(222-1/216)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:فيبطولهالخبرهذاانظر(1)
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بم...عمهمعوخروجه،بمكة!نث!أته:لهصك

فياجتقعواعيهرراللهرسوليخروقيوخافوا،ذلكالمشركونرأىولقا

فيليتشاوزوا؟منهموالجخاالرأيأهليمنأخديتخقفثولم،التذوةدار

الضقاء،فشتل!نخد،أهليمنكبيرشينيصورةفيإبليم!نوحضزفم،أفره

إبليسنيردهذلككلئ،برأيمنهمرجليكلئفأشاز،ر!هيعاللهرسوليأفزفتذاكزوا

قبيلهكلمجننأخذأنأرى:تجفليأبوقالأنإلى،لهمترضاةولا،عليهم

فيتفزلقواحلإ،رخليضربةفيضرئونة،صارمآسيفآلغطتةثم،غلامآفريشيىمن

جميعآ،قومهمخزهمبعلىذلكبعذمنافيعبدبنوتقلإزفلا،القبائليفيذفه

لهم.قعقفناة،بالغقليمتافيرضوا

علىفتقزفوافلا،وإلأالرأفيهوهذا،الفتىدزدئه:الئخدئالشيخفقال

يناتملاأنوأقزه،الخبزفأختزةكألجررالتبىجبريلوأتى،عليهوأجقغوا،ذلك

حمى،يرضذونهبابهعلىاجتغغواالغتقةكانتبفلقا،الليلةتلكمضجيهفي

بيزديخمث!تاو،يراشيعلى"نتم:لعلي"لجيررالله4رسوفقال،عليهفييبونيناتم

."تكزفه!بشيإليكتخفمنلنفإنه،فيهفتئم،الأخضرالخضزميئهذا

أبصازهم،اللهوأخذ،يدهفيتراببمنخفنةوأخذع!رز،الله4رسووخرقي

افيزق!آؤ!يش!:منيتلووهو،رؤويحمهمعلىالتراقيري!يهلوجعل،يزونهفلا

ثم،19:يس9(ي!صيرونلافهتم!فآغمثئئنهتم:قولهإلى12-1:(أي!آلحيهر

يذقست.أنأرادحيسطإلىانصرفت

رألي!هعلىوضغإلأمنكمأحدآتركومامحضد،خرقي:فقالآبفأتاهم

فوتجدوافأصتحوا،ترابعليهفإذا،رأيحمهعلىيذهمنهمكتمافوضغ،ترابآ
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:فقال،فناداةنمفرآبكرأبيب!يبإلىري!أكاللهرسوذوجاء،الفرافيفيعلئآ

فيليأذناللهص"إن:كأ!يرراللهرسوذفقال،ابنتاقيهماإنما!اللهرسوذيا

قالأ:،الصحبة:!يررالنبيفقال9،الضختةأاللهرسوذيا9:فقال،((الهجرة

إحداهمامجتيالتبىفأعطى،للخروحأعذذئهماقدناقتافيعندي،اللهرسوذيا

مئهبثمافياش!راهمابكرأبووكانالقضواء،:وقيل،بالثمنالخذغاءوهي

.درهيم)1(

!!!

الأثيرلابن"التاريخفيو"الكامل،(568-1/566)"الطبري"تاريخ:انظر(1)

،(3692)البخاريرواهالصحبةخ!رراللهرسوذ!تهبكرأبيوسؤال،(ه-2/3)

منه.زيادةمعكوفتينبينوما،عنهااللهرضيعائثمةحديثمن،(3866)
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"!!!ال
ؤقؤلى،!تهالضذيقتكرآئوؤقغةالقديتؤإلىقاتجزئئم

ؤفؤ،القيثىالأريعطئنغئذاللهؤبميففئمفقيزةةئفيغايمرتكوآبي

إسثلامأ.لهونعرثؤلئم،كايز

بكرأبوومعه،المدينهالىهاتجز"ثم:اللةرحمةالمؤئفثقال"

القيثى،الأزيعطبنعبذاللهطيفهمو،فقيرةبنعامزبكرابيومولى،الضذيق

.اسلامآ"لهنعرفولم،كايزوهو

التشريتن،أيايمأوسطفيالغقبهبيعةكانتتأنه:وغيرهإسحالقابنذكز

.(1)ولياليبشهرينالغقبهبعذرر!أكالثهرسوليقخزفيوكان،الجخهذيفي

خوخهمن!اللهرسوذخرقيليلآ،بكروأبوهو!ررالثهرسوذوخرقي

وضرلت،ثويىغارإلىونهضا،خقختنيفيالتيبكر،أبيداليظهرفي

انتقواحتى،الطلبأشذكأفيالثهرسوذتريمث!وطلتت،بابهعلىالغنكبوث

كأ!برر)2(.محقدميلادقئلالغنكبوتعليهإن:بعضهمفقالالغار،باهمبإلى

.(1/14)البرعبدلابن!"الاستيعاب:انظر(1)

.(1/228)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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وأقز،فهمتتزتةمج!بررالتببئوخهفيفتبتتشجرةاللةأقز:روايهوفي

بقيمفكانتانيتت!ث!خؤحماقتيناللةوأقز،ف!ترئةوجل!علىفنسختالعنكبوت

الغالي.

نرآؤا،ذراعآأربعينقذز!يالتببئيمنكالؤاحتىقريشيىيتيانوأقبل

أخد.فيهليسأنفعزفوا،الحماقتين

ليلآ،بهايأييهموكان،فقيرةبنعايمزيرعاهاغتيميمئخةبكرلأبيوكان

.الناسمعشرخشخركانفإذا،فيحتيئون

لفقاوضغنا؟الخقاليأحمتوجقرناهما:عنهاالثهرضيعائشةقاتت

بهفآوكت،يطايهامنقطعةبكرأبيث!نبأسماءفقطغت،جراهمبمنشفزة

وأبوهوع!بور،اللهرسولمومك!ث،الئطاقينذاتشمتمتفبذلك،الجراقي

عنذهماويبيث،بالنهايىالأخبازيتسفعوكان،تياليثلاثالغايىفي!بهبكر

لهشيئ.بماويخبيرهما،بكرأبيبنعبذالثه

الماهزوالجزيث-يخزيتآهاديأالذيليتنيمجنرخلآبكرأبوواستاتجز

آقناةولكتهما،الكفردينعلىوهو،أريعطبنعبذالله:لهيقاذ-بالطريتن

براجقتينفأتاهما،لياليثلاثبعذثوليغازوواعداة،راجقتيهماإليهودقعا

أريقطابنبهمفأخذ،فقيرةبنعامزومعهمافارتخلا،،(1)لياليثلاثضئخ

بنماللثبنشراقةلهمغزضنفذيدمجنراخوافلقا،الساحليطريتنعلى

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن،(4521)البخاريرواه(1)
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هجرته!
بم

فزدي!ه،قوايممفزشختع!يرر،الله4رسوعليهفذعا،لهنرسعلىوهو،جغشيم

ورائي،قنوأرد،عنكوآرجغ،قرسيئطيقأناللةاذغ!محقذيا:فقال

فقدارجغوا:فقالكألجيرر،اللهرسوذيفتم!ونالناسنفوتجذ،ورتجغفأطيقففغل

عنه.فرتجغوابالأثر،تضريعرفئموقد،هاهنامالكماشتئزأث

اكعنا:فقالا،والجفلانوالمتاغالراذشراقةعليهمفغزضن:روايهوفي

.(1)ائعوآخفك!فن

فكتهمت،فهيرةبنعايمزفأقز،آفنكتاقيلهيكتستأنظاللهرسوذوسأذ

.(2)!ي!عاللهرسولممضىثم،أديممنرقعهفي

الربيزتميئمج!اللهرسوذأن:الربيربنغروةفأخبرني:شهاببابنقال

كأ!يرراللهرسوذالربيرى!كف،الشايممنقافلينتخارآكانواالمسلمينمنركبفي

تياضيى)3(.ثياقيبكروأبا

المدينه،مندنؤالغابكروأباعتىاللهرسوذأن:عقبةبنموسىوذكز

خروجلهذيمزلقا،مكةإلىعامدآفخرقي،الشايممنقدتمطفخةوكان

ومعه،مكةيريدعايمدأوإقا،لهمامتققيآإماخرقي،بكروأبيكأخعرواللهرسولي

نم!بلف،الثياقيأعطاةتمتهفلقا،الثتايمثيالمحبمنبكرلأبيأهداهاثياب

(1)

(2)

(3)

.(232-1/229)سعدلابن(/الكبرى"الطبقات:انظر

الجوزيلابن""المنتظم:وانظر،!هسراقةحديثمن،(3693)البخاريرواه

(4/341).

.(3/186)كثيرلابن"والنهاية"البداية:انظر
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.(1)ركبوأبومنهاع!رزالثهرسوذ

وياتيمشهور،وخبرهاقغتد،أئمبخييمطريمهفيمج!بررالله4رسوومز

أبوأما،والسلائمالصلاةعليهصفتهفصليفيوهو،المؤئفثدكزةموضعفي

الكتالمحب.آخرفيترتجمتهفتأتي!هبكر

القوفي،أسودالآزد،فولدييمنغمرو،أبوفهو،ققيرةبنعايمزوأما

من(2)وهولأفها،عائشةأخي،شخترةبنالطفيليبنلعبداللهغلامآوكان

وغذقي،الأزقيمدازعلأيئاللهرسوذيدخلأنقبلأسلتم،الإسلايمإلىالشابقين

قغونة،بئريوتموفيل،وأخدأتذرأوشهذفأعتقةبكرأبوفاشتراه،تعالىاللهفي

سنة.أربعينابنوهو،الهجرةيمنأربعسنةصفرفي

حتىزغفتللفاالذيالرخلقن:ع!يرراللهلرسوليالطفيليبنعايمزوقال

البخارفينحؤةذكز،فقيزة((بنعايمر"ذاك:ع!ي!رالتبيئفقال؟دونةالسماءرأيت

رفغتة،الملائكةأنفتزؤونيوتجذ،فلمالقتلىفيوطي!تالزجيع)3(،غزوةفي

.(4)رونالطغتهمنخرقيعايمرطغتهولفا

الذيلي،بنيمنتيثىفهو،أزيمطابن:ويقال،الأزيعطبنعبذاللهوأما

.(7/243)حجرلابن"الباريفتح":انظر(1)

.فهيرةبنعامر:أي(2)

لابن"الغابةو"أسد،(3867)الحديث،(4/2015)"البخاري"صحيح:انظر(3)

.(3/133)الأثير

.(438-1/437)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(4)
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هجرته!
بم

.الإبرةخزببمثليتهتديالذي:ومعناه،الجزيثوهو،بالظريتيماهرآوكان

الخؤتغ)1(.:لهؤيقال:قال،الشهيلىقاله

مكة،أسفليمنبهمماذأزيعطبنعبذالثهأنوغيزهإسحالقابنوذكز

أؤيهبفتح-آقجيمنأسقلسقلثثم،غ!فانمجنأسقلالشاجلعلىمقهمىثم

بفتحالخزاز،فسلك،فذيدآجاؤزأنبعذالطريقعارضنثم-وبالجييم،وثانيه

.)فغال(وزنيعلى،أخرىراءالافيوبعذ،4الراوتشديد،المعجمه4الخا

بفتح،تقفآسللثثم-قزاةتانيثط،4الرامخففت-القزةثيتةسلكثم

.(2)ءافثم،القافيواسكافي،أؤيه

،4الفالهماسكافي،معآوكسرهأؤيهبفتحتفتآ،:ويقال:هشامابنوقال

،ص

.(3)قوفمنباثنتينتايثم

متقاربافي)4(.موضيانأنهماعلىدذ:غبيدأبوالتكرئقال

وبالجيمين.،المييمبكسر،مخاحإلىثم

.آيخير؟)5(فيالمهمله4وبالحا،أؤيهبضئم:التكرئغبيدأبووقال

.(2/325)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

كثيرلابن"والنهايةو"البداية،(2/327)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

(3/189).

.(3/18)هشاملابن"النبوية!السيرة:انظر(3)

.(4/1611)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(4)

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(5)
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الجييم.بتقديم،فزجحإلىثم

داليثم،المعجمهالشينوسكوفي،الكافيبكسريمشد،ذيبطنثم

مهملتين.ودصألين،بجيمينالخداحد،علىأخذثم

واللايم.،السينبفتح،شقيمذابهماسلكثمالأخزد،علىثم

المهمله،العينواسكافي،الحروفيثال!ثالتاصبكسر،يغهنقذتخهإلىثم

بضئموالشقيا،،القاخهبينوهوبكر،بنتيمثلتنيما"،نوفيلمالهاصوكسر

تحيها.منباثنتينوياء،القافيوإسكافي،السين

امرأةوبهابيغهنقزقالتبىوأن،وصخرةعينآييغهنانالشهيليئوذكز

!رالتبئأنفيذكرون،ت!مهفلماستسقاهاكأ!ييهالتبىوأن،مجقىأئم:لهايقال

الصخرةتلكتذغونفهم،هناكالتيالضخرةالمرأةتلكفضيمختعليهاذغا

مسجدآ.وتتىهناكوالسلائمالصلاةعليهالتبيئوصلى،مجقىأئم

الألفوبعذ،الحروفطثانيبايثم،المهملهالعينبفتيالغبابيد،إلىثم

الغعيتي.زسئيمفي،مهملةداذثم،الحروفيآيخزوياء،أخرى

الذالي)1(.مكانالحروفيثانيبباء،الغبابيب:هشايمابنوقال

والجييم-،4بالفا:وقيل،المهمله4والحا،بالقافب-القاخهإلىثم

عبيدلأبي"استعجمماو"معجم،(3/19)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.(3/519)البكري
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بمهجرته!

الغعيتي)1(.منوهو،المدينهمنمراجلثلاثعلىموضغ

بعفقعليهموأبطأ-ثانيهلهماسكانأولهبفتح-الغزجبهماهبطثم

حجر،بنأوس:لهيقالأسئقتممنرجلع!يرراللهرسوذفخغل،ظهرهم

بسكودب:ويقال،والجيمالحاءبفتحخخر،بنعبدالثهبنأوس:والصحيح

بالحاء،الزداح:روايةوفي(2)-الرداء:لهيقاللهجمليعلىفحمله،الجيم

بكسر-ريمبطنإلىثمركوبةيمينعنالعابرثنيةبهماسلكثم-المهملة

وغيزه)3(.إسحالقابنذكرهوهذابفباء،عوفبنعمروبنيإلىثم-الراء

الغزقييسقىموضعإلىأتواولما:الذمياطنمحمدأبوشيخناقال

بنعبدالثهبنأوس:لهيقالأسلممنرجلآفألقوا،ظهرهمبعفقبهموقف

مسعود:لهيقاللهغلامآمعهوبعثلهجمليعلىع!رزاللهرسولفحملحخر،

المدينة.منإليهليرده؟فتيدةابن

المنازليفيمج!يررالله4رسوشقكثم:الدمياطيمحمدأبوشيخناقال

الغضتة،علىخرجحتىالطئيطريقعلىفسلك،الخثخاثةإلىانتهىحتى

موضع:والفضبة-الغضبةخزةطهرإلىالأنصارمعيغدونالمهاجرونوكان

.(3/0401)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(1)

،(3/19)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر.الرداء""ابن:المصادرفيالذي(2)

و"البداية،(2/329)"الأنفو"الروض،(3/49)قانعلابن"الصحابةو"معجم

.(091-891)!لا/"والنهاية

السابق.التعليقفيالمذكورةالمصادرانظر(3)
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الهننالعذبالمورد

النهار،آخرفيقدومهفيتحتنون-المعضب:ؤيروى-(1)البخاريذكره،بفباء

فيهقدتمالذياليوئمكانفلما،منازلهمإلىرجعواالشمسأحرقتهمفإذا

الأولي-ربيعمنخقتليلةغشرةلاثنتيالاثنينيوئموهو-كأ!يررالثهرسوذ

رجلفإذا،بيوتهمإلىرجعواالشص!نأحرقتهمفلقا،عادتهمعلىجلسوا

جاء،قدصاحئكمهذا!قيتةتنييا:صوتهبأعلىأئميمعلىيصيخاليهودمن

بنعمروفيالؤختةف!مذتي،الثلاثةوأصحائهرر!جماللهرسوذفإذافخرجوا

قباء،إلىمج!الثه4رسوانتهىفلما،السلاحالمسلمونولبسوالتكبير،عوف

علىيسفمونالمسلمونوجاء،النامنيذكربكرأبووقامه!عالثهرسولجلس

محمد:أبوشيخناقال-الهذمبنكلثومعلى!اللهرسولونزل،ىي!أكاللهرسول

وكان،خيثمةبنسعدمنزلفيأصحابهمعيتحذثكانولكنه-الثبثوهو

.(2)خيثمةبنسعدعلىنزل:قيلفلذلك،العرابامنزلأ:يسقى

وألشن،أربعآ:وقيل،ليلةغشرةأرقيعمروبنيفيمج!برراللهرسوذفأقام

مسجدهم.

الله!رسولمعونزل،كأ!يررالثهبرسول!هطالبأبيبنعلىولجق

ء!م!راللهرسولعنأدىحتىوأيايمهالياليثلاثبمكةتأخروكان،كلئويمعلى

ليلتين.أوليلةبقباءعليإقامةوكانت،عندهكانتالتيالودائغ

.(066)الحديث،(1/246)"البخاري"صحيح:انظر(1)

منه.معكوفتينبينوما،(1/233)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هجرق!
بم

منمعهكانبمنسالمبنيفيفجقعالجمعةيوم!بالثهرسوذوخرج

،الإسلامفيقاللهرسوذجقعهاجمعهأوذوهي،مئةوهمالمسلمين

واليذةالغددإلىهفم:وقالواراحليهبخطايموأخذوا،خطبهأوذوهيوخطتهم

بنولهاعترضتثممامور!"،ف!ئقاسبيقها"خفوا:فقال،والمنعةوالسلاح

بنولهاعترضتثم،كذلكلهمفقال،كذلكلهفقالواالخرزحبنالحارث

ثم،ذلكمثللهمفقال،ذلكمجثللهفقالواأخواله*-وهم-النجاربنعدفي

مسجدعندفبركتالمسجد،إلىانتهىحتىقضىثم،الطريقيمينعنآخذ

وجاء،عليهمالنزولفير!ءاللهرسوليكفمونالناشفجعل،!اللهرسول

وهذا:شيخناقال.(1)هذنعفكانت"!يررالنبيراحلةبزمايمفآخذأيوقيأبو

الثابث.

ثلاثسنةالجمعهعشيةالمدينةنزلأنه:فدامةبنمحمدأبووذكر

الفيل.عايممنوخمسين

دخلسطهدية!عاللهرسولعلىدخقتهديهفأوذ:ثاب!ببنزيدقال

:فقال،أفيبهاأرسلت:فقلت،ولتنوشفنخبزفيهامثرودقصعةأنا،بها

قصعةدخلتحتىالبالت)2(أزيمفلمفاكلوا،أصحاتةودعافيك"الثه"بارك

ع!برراللهرسولبابوعلىإلاليلهمنكانوما،وغراقثريد:عبادةبنسعد

،(1/133)حبانلابنو"العقات"،(1/236)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/180)للبيهقي"النبوةو"دلائل

.(2/277)الحلبيالدينلبرهان"الحلبية"السيرة:انظر.أليذه:أي(2)
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افنىالعذبالمورد

منزليمنكأخبرواللهرسولتحؤذحتى،يتناؤبونالطعاميحملونوالأربعةالثلاثة

نأ:شيخنااختارهالذيوهذا،(1)رفشأسبعةفيهفقافهوكانأيوقيأبي

ليلةغشرةلاثنتيئالاثنينيوتمبقباءغؤفيبنعمروبنيإلىقدمع!يرراللهرسول

العلماء)2(.منجماعهقوذهو،الأوليربيعمنخقت

فيالتشريقأيامأوسطفيالعقبةبيعةكانت:وغيرهإسحالقابنقال

وليالي،بشهرينالعقبةبعدالمدينةإلى"!يررالثهرسولمخرجوكان،الحجةذي

.(3)هنمقضتليلةغشرةلثنتتيالمدينةوقدتم،الأوليربيعلإهلاليخرج

الأولي.ربيعلهلالالمدينةقدمأنهشهابابنعنوروي:عمرأبوقال

منخلؤنلثمالبالاثنينيومالمدينةقدم:المغيرةبنالرحمنعبدوقال:قال

الأولي.ربيع

الأولي،ربيعمنيويمأوذالاثنينليلةالغارمنخرج:الكلبيابنقال

.(4)هنمقضتليلةغشرةلاثنتيئالجمعهيوتمالمدينةوقدتم

.(5)هنمخقتالقيقتينقدقهاإنه:وقيل:الجوزيابنوقال

كثيرلابن"والنهايةو"البداية،(1/237)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(3/252).

.(1/14)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(3)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(4)

.(38:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(5)
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بم

كأ!بررالله4رسوقدتملقا:قالكعببنأبيإلىبسندهالبيهقيئوزؤى

فكانوا،واحدةقوسعنالعرلثزقتهمالأنصازوآؤتهئمالمدينةوأصحائه

آمنيننبيتحتىنعيشقأتاترون:فقالوا،بالسلاحإلائضبجونولاتبيتونلا

لاتتصتطقئهرآلضئلخمئ،وعدآدتهآلذينءافوأمكزوصععلؤا:فنزلت؟اللهإلانخالهتلا

.(1)551:النور9لآيةا(لأزضىآفي

عهي!هع

الأولى:السنةء

ف!ني،الغزواتخلاالأمورمنالهجرةمنالأولىالسنةفيكانماذكر

أذكرهفإلئي،لنسائهزواجهتارينيذكزوخلاغذذها،المؤلفذكرعندأذكرها

تعالى.اللهشاءإنلزوجاتهالمؤلفذكرعند

أيوقيوأبوالشفليفيونزلأيوبأبيدارفيكأخيراللهرسولنزلولما

فتنخوا!؟ر!بخ"اللهرسولرأسفوقنصثمي:فقالليلةأيوقيأبوفانتبه،الغفوفي

ري!أكالنبيفتحؤلتحتها،أنتسقيفةأعلولا:قللنبيقالثم،جانبفيفباتوا

إليهبهجيءفإذاطعامأ،ع!رزللنبييصغعفكان،السفلفيايوبوأبوالعلوفي

ثوثم،فيهطعامآيومآلهفصنع،أصابعهموضغفيتتتغ،أصابعهموضععنسأل

إليهوضجذففزغ،منهيهللم:لهفقيلأصابعهموضععنسألإليهزدفلفا

"المستدركفيالحاكمأيضآورواه،(3/6)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

وصححه.(1235)
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.كرفت)1(ماكرةفإني:قال،((اكرههولكني،لا":قال؟حرامأهو:فقال

عفراء:بنمعاذلهفقالهو؟لمن:المرتدعن!رراللهرسوذوسأل

وسأزضيهما،،لييتيمانوهماعمرو،ابنيوسهيليلسهلياللهرسولياهو

،الصلاةأدركئهحيثئصليفكان،ئئنىأنعضيررالنبيبهفامرمسجدأ،فاتجذه

الثقن،فاعطىبكرأباوأمردنانير،بعشرةاشتراهأنبعدالمسجدببناءأمرثم

وبابآمؤخر؟،فيبابآ:أبواببثلاثةلهوجعل،الققدسبيمبإلىقبلتهوتجغل

منهيدخلالذيوالثالث،عاتكةباقي:ؤيذعى،الرحمةبافي:لهيقال

وهوذراعمئةمؤخيرإلىالقبلةيليمماوكان،عثمانآليلي"!رراللهرسول

مربع.

.(2)بثمنإلايأخذهأنأبىع!ررالنبئأنزويفقد:غمرأبوقال

والأنصاز،والمهاجرونري!جمالنبىفيهوغيئ،مسجذه!اللهرسولفبنى

شمئة،ابنبها"فرع!برراللهرسولفقال،حجرينحجرينيحملعماروكان

وشققهالنخليجذوغوشؤاريهالحجارةمجضادصتئهوجعل،(3)املالباغيةالفئةتقتللث

!نه.أيوبأبيحديثمن(5302)مسلمرواه(1)

البخاريوروى.(87:)صالبرعبدلابنوالسير"المغازياختصارفي"الدرر:انظر(2)

ابتاعهحتىهبةمنهمايقبلهأن!عاللهرسول"فأبى:الزبيربنعروةعن(3694)

.منهما"

ه!الخدريسعيدأبيحديثمن(5/306)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(3)

ابن=حديثمن(2/161)ايضأأحمدالإمامورواه"...سميةبن"بؤس:بلفظ
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هجرق!
بم

النخل،وقطغ،الجزلتوسؤىفسؤاها،المشركينقبوزنبشأنبعدتجريذها،

.الهذمبنوكلثوئمزرارةبنأسعذأمامةأبوومات

ققذمجهبعدركعتينالحضرصلاةفيريذوفيها:الأثيرابنقال

بشهر.

اللهقرسولوقدتم:""التاريخكتابفيحبيببنالملكعبدوقال

فريضةاقبلوا!الناس"ايها:قالثم،معهوالناشركعتينيصليوهوالمدينة

منعشرةلاثنتيالمسانرصلاةوأئزتللمقيمأربعآالصلاةفأتضب،"رلكم

بشهر.ققذمهبعدالأوليربيع

الأولى:مرتينالمؤاخاةوكانت،أصحابهبينع!يررالثهرسوذآخىوفيها

بينبالمدينةالثانيةوالمرة،الهجرةقبلبعضآبعضهمالمهاجرينبينبمكة

دونبذلكيتوارثونفكانوا،والحقالمواساةعلىوالأنصارالمهاجرين

آدتو(!متنيب!غصننآؤئىئفضهتمآلأزحاير!وأؤلؤا:نزلتحتىالقرابات

المهاجرين،منوأريعونخمسة:رجلآتسعينوكانوابدر،وقعةبعد175:الأنفال9

وخمسونالمهاجرينمنوخمسون؟مئة:وقيلالأنصار،منوأربعونوخمسة

الأنصار.من

المدينةقدومهبعد-عمرأبوذكرفيما-الثانيةالمؤاخاةهذهوكانت

أشهر.بخمسة

عليه.نقفلمبها""تر:المصنفولفظ،"سميةابنيا"ويحك:بلفظ،!عمر=
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بلالأ،فعقمهالأذانالأنصاريربهعبدبنزيل!بنعبداللهأليقيوفيها

الأولى.السنةفيالجوزيبنالفرجأبوذكره

بنوسعيل!الربيربنوعروةخبيربننافعإلىبسندهسعدابنوذكر

نأبالأذانيمؤقزأنقبل"لجب!رالثهرسولعهدفيالناسكان:فقالواالمستب

ضرفمبفلقا،الناسفيجتمغ،جامعةالصلاةأن:ع!ي!اللهرسوليمناديينادقي

.(1)بالأذانأمزالكعبةإلىالقبلة

إلىخؤلتالقبلةلأن؟الثانيةالسنةفيكانالأذانأنعلىيدذوهذا

الثانية.السنةفيالكعبة

كأخي!اللهرسولوكان،أشهرسبعةأيوقيأبيمنزلفيكأ!يررالثهرسولوأقام

وخص!نبعيرينوأعطاهمارافعوأباحارثةبنزيدسترأيوبأبيبمنزلكانلقا

ورضيع!يرراللهرسوليابنتيكلثويموأئمبفاطمةعليهفقدما،مكةإلىدرهيممئه

أبووخت!ن،أيمنوأئمزيل!بنوأسامة،زوجيهزفعةب!نبوسودة،عنهما

بكرأبيبنعبداللهوخرج،!عالثهرسولابنةزين!تامرأتهالربيعبنالعاعيى

بنحارثةبيتفيفأنزلهمالمدينةفقدموا،عائشةمنهمبكرأبيبعياليمعهم

.النعمان

بالفبنجانبهإلىبيوتآبنىالمسجد4بنامنع!يراللهرسولفرغولقا

الذيالبيتفيبعائشةبنىالبناءمنفرغفلماوالجريد،النخلبجذوعوشققها

.(1/246)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)
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الباببإلىيليهالذيالآخرالبيمبفيشؤدةوجعلالمسجد،إلىشارغبائه)1(

.عثمانآذيليالذي

*عهه

الثانية:السنةء

الكعبة.إلىالقبلةتحويل:الأمورمنالثانيةالسنةفيوكان

الثلاثاصيوتمالطفرفيخؤت!ت:حبيببنمحمدقال:الجوزيابنقال

بنيفيمغروربنالبراءبنبشرأئمأاعبهرزالثهرسولزار،شعبانمنالنصفت

المئلتينمسجدفيبأصحابهفصقىالطهزوجاءب،وأصحائههوفتغذى،سلمة

الركعةفيراكغوهوالكعبةيستقبليأنأيمزثم،الشامإلىالظهرمنركعتين

فسفي،الصلاةأتئمثم،خلفهالصفولهثوداربالكعبهإلىفاستداز،الثانية

.(2)القبلتينمسجذ

لقد:قالالبراءعن،إسحاقأبيعنعطاء،بنيزيدعنمالكروى

غشزسبعةأوغشزستةالققدسيىب!يبنحؤء!بررالنبيئقدويمبعذصقينا

.(3)آرهش

سعدلابن"الكبرى"الطبقاتمنوالمثبت،""بابه:بدل"يليه":الأصلفي(1)

.الصوابوهو،(1/042)

.(3/93)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(2)

.(552)ومسلم،(4222)البخاريأيضآورواه(3)

http://www.al-maktabeh.com



بم
لهننالعذبالورد

صقى:قالجريجابنعن،حجاجعن،(1)ذينشوذكر:عمرأبوقال

فصق!ب،الققدسيىب!يبإلىضرلهتثم،الكعبةإلىصقىماأوذ!عالنبى

حججأ،9بثلابوالسلامالصلاةعليهقدويمهقبلالمقدسيىبيمبنحؤالأنصاز

.(2)الكعبةإلىاللهوخهةثمشهرآ،غشزستةقدومهبعذمج!بررالنبيئوصقى

خقفثحذثناماذلكفيشيءوأحسنفيهأ،9اختلفقدأمزوهذا:قال

فتيبةبنبكازحدثنا،يوسفتبنالحسنبنوجيةالطيبأبوحدثنا،قاسيمابن

غؤانة،أبوحدثناحقاد،بنيحعىحدثنا،ومئتينسبعينسنةالقاضيتكرةأبو

يصفيكأ!يررالثهرسولكان:قال،عباسابنعنمجاهلإ،عن،سليمانعن

ستةالمدينةإلىهاتجزويعدما،يديهبينوالكعبةبمكةوهوالمقدسب!يينحو

.(3)الكعبةإلىضرلهتثمشهرآ،عشر

فيالطهرمنركعتين!الثهرسولصقى:ويقال:سعدابنقال

معهودارفاستدار،الحرامالمسجدإلىيوخهأنأمرثم،بالمسلمينمسجب

.المسلمون

فذكر،طعامآلهفصنعتمعروربنالبراءبنبشرأمزاربل:ويقال:قال

الاثنينيوتموذلك،الجيزاقيواستقبلالكعبةإلىفاستدار:وفيه،تقدمكما

(2/534)و"الاستذكار"،(8/53)"التمهيد"منوالمثبت،"بسند":الأصلفي(1)

البر.عبدبنعمرلأبيكلاهما

منهما.معكوفتينبينوما،(2/453)و"الاستذكار"،(8/53)"التمهيد":انظر(2)

منه.معكوفتينبينوما،(54-8/53)البرعبدلابن"التمهيد":انظر(3)
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.(1)آرهشغشزسبعةرأسعلىرجبمنللنصف

بعذرجبمنالنصفتالاثنينيوتم:الذمياطيمحمدأبوشيخناوقال

ونصف.شهرآغشزخمسة

.(2)بشهرينبديىوقعهقبلذلكأن:المسيببنسعيدعنوروي

عنبسندهسبابنروى،رمضانشهرصيائمفرضن:السنةهذهوفي

قالوا:الخدريسعيل!أبيوعن،غمزابنعننافعوعن،عائشةعنعروة

شعبانشهرفيبشهرالكعبةإلىالقبلةضرق!ببعدمارمضانشهرقزضننزل

.(3شهراآعشرثمانيةرأسعلى

عندنا)4(.المثت!طوهذا:غمربنمحمدقال:سعدابنقال

غشزسبعةرأسيىعلىشعبانفي:الذمياطىمحمل!أبوشيخناوقال

شهرآ.

الفطر،بزكاةالسنةهذهفي!اللهرسوذأقز:سعدابنقال:وفيها

فيأفزبيومينالفطرقبليخطمثوكان،الأموالفيالزكاةئفزضنأنقبلوذلك

.(242-1/124)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

"الكبرى"الطبقاتفيسعدوابن،(1/196)"الموطأ"فيمالكالإمامرواه(2)

(1/242).

الواقدخسعدابنشيخإسنادهوفي.(1/482)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

.متروكوهو،عمربنمحمد

عليه.نقفلم(4)

http://www.al-maktabeh.com



بم
الهنىالعذبالمورد

عن-المساكين:يعني-"أغنوهم:وقال،المصقىإلىتغذؤأنقبللإخراجقا

.(1)عجرإذايقسمهاوكان"اليومهذاطواف

بالمصقىالعطريوتمالعيدصلاةوصقىالمصلىإلىرر!خأكاللهرسولوخرج

يديهبتينوخملت،بالأضحيهوأقز،الأضحىيوتمالعيذوصقى،الخطبةقبل

عنداليوتموهي-الأثيرابنقاله-النجاشىلهؤقتهاللزبيروكانت،الغترة

.(2)بالمدينةالمؤدنين

الأضخى.تذغلاسنينغشزبالمدينةوأقام

السنةفيفيهالخلالهثتقدموقد،الأذانزيل!بنعبذاللهأليقي:وفيها

لأولى.ا

اللهشاءإنترجمتهافيوتأتيمج!برر،الثهرسوليبنثزقتةماتت:وفيها

تعالى.

بالتقيع.ودفنالجخةذيفيقطعودببنعثمانمات:وفيها

الأولى.السنةفي:وقيل،الزبيربنعبذاللهولد:وفيها

بشير.بنالنعمانولد:وفيها

تعالى.اللهشاءإنويأتي،بفاطمةعليئتزؤقي:وفيها

هء"

.(1/482)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/13)الأثيرلابن""الكامل:انظر(2)
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!عهجرته

الثالثة:السنةء

بم

حزمت:يقوذوبعفهمهمأحد،بعدالخمرتحريئم:الثالثةالس!ةفيوكان

الرابعة.السنةفي

!ج

الرابعة:السنة"

الجوزكق.ابنذكره،الصلاةقصر:الرابعةالسنةفيوكان

التيفم.آيةفنزلتعائشةعقذسقطوفيها:حبيبابنقال:وقال

منها،الأوليربيعفيالخمزحزممب:الذمياطىمحمدأبوشيخناوقال

.وتقدم،الثالثةالسنةفي:وقيل

بنمبزقئةمنعفانبنعثمانبنعبداللهماتالأولىخمادىفي:وفيها

سنين.سثابنوهوع!برر،اللهرسول

:وقالاليهود،كتالتيتعقمأنثاب!ببنزيذكأ!يررالثهرسوذأمر:وفيها

.(1)"كتابييبذلواأنآقن"لا

الزقاع.غزوةفيالخوفيصلاةصفى:وفيها

واليهودية.اليهودكقزتجتم:وفيها

عهءء

و"الحاوي،(2/88)"الطبريو"تاريخ،(1/246)حبانلابن""الثقات:انظر(1)

.(3/602)الجوزيلابن"و"المنتظم،(41/38)للماورديالكبير"
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بم

الخامسة:السنةيم

الهنىالعذبالهورد

.الخوفصلاة!راللهرسولصقىالخامسةالسنةفيوكان

،الإسلامفيخ!فتماأوذوكانالقمز،خ!فتالآخرةجمادىوفي

.الخسوفصلاةمج!برراللهرسوذفصقى

الحجافي.نزل:وفيها

هي.السادسةالسنةفي:وقيل،الإفكقصة:وفيها

المدينة.زلزلت:وفيها

السادسة.في:وقيل،الخيلبينسائق:وفيها

!يه.

السادسة:السنةء

كأ!يرر:اللهرسوليمناديفنادى،الشمسكسولهثالسادسةالسنةفيوكان

بهم.فصقى،جامعةالصلاة

لأعرابيئقعودف!ئق،الزواجليبينبالخيليري!أكاللهرسوذساتق:وفيها

:فقالالمسلمينعلىذلكفشق،ئسبقتكنولمالقضواءكأ!يررالثهرسولناقة

محمدأبوشيخناقاله،(1)"وضعهإلاالدنيامنشيئآيرفعلاالثهعلى"حقآ

"القصواء"،:بدل"العضباء":وفيه،!تهأن!حديثمن(6136)البخاريرواه(1)

هو:القصةهذهفيالمصادرفيالذيأنإلا،!عاللهرسولإبلمنوكلاهما

."العضباء"
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هجرته!
بم

.""الخيل:كتابهفيالذمياطي

،الجوزيابنقالهبكر،أبينرسف!ئق،بالمدينةكانسباقيأوذ:وفيها

الصامتبنأوسزوجهاأنرر!أكاللهرسولفأخبرتخولةجاءتوفيها:قال

.(1)اهنمظاقز

.رمضانفييستسقيكأخبرراللهرسوذخرج:وفيها

الإسئغزدي)2(محمدبنعبيدالقاسمأبيالحايطشيخنابخطورأيث

فقتله.أبيهعلىكسرىبنشميزؤيهوثمتفيهاأن

.(3)"مولاهفعليئمولاهكنمت"قن:لعليقال:وفيها

ه!.هع

السابعة:السنة.

بينالناى"أصبح:كأخيرراللهرسولفقالالناشطز:السابعةالسنةوفي

لابنكلاهما(54:!)الأثر"أهلفهومتلقيح"و،،3/291)"المنتظم":انظر(1)

.الجوزي

وأسماءالتخريجفيبرع،للحديثحافظ،الإسعرديعباسبنمحمدبنعبيد(2)

ووفاتهلإسعردمولده،"الحصونأسماءفيالمصون"السر:كتبهمن،الرجال

"و"الأعلام،(4/178)للذهبي"الحفاظ"تذكرة:انظر.(!692)سنةبالقاهرة

.(4/091)للزركلي

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال.(121)ماجهوابن،(1337)الترمذيرواه(3)
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بم
افننالعذبالورد

.(1)"بالثهكافربالكوكبومؤمن،بالكوكبكافربالثهمؤمن

العاصأليعلىابنته"!يرالثهرسولردالمحرمفيالسابعةالسنةفيوكان

الربيع.ابن

المقويس.عندمنتفتعةأبيبنحاط!ثقدم:وفيها

.النساءومتعةالأهليةالخفزخزمت:وفيها

سئرها.التيالكت!تبهوختتمالخاتتمواتخذ،الملوكإلىالرسل:وفيها

منوثلاثينإحدىسنةفيالهجرةوكانت،أبرويزكسرىقتل:وفيها

ففيهه.

أصحابمنمعهكانمنمعالحبشةمنطالبأبيبنجعفرقدم:وفيها

السفينتين.

55+

الثامنة:السنةء

وعثمانالعاعىبنوعمروالوليدبنخالدإسلام:الثامنةالسنةفيوكان

أكثرفيهكذا:وقال،الجوزيابنقالهضقز،فيأولهافيطلحةأبيابن

.الروايات

.(2)ريضخسنةفيأسلماوغفرآخالدأأن:خيثقةأبيابنوذكر:قال

الجهني.خالدبنزيدحديثمن(71)ومسلم،(081)البخاريبنحوهرواه(1)

.(04:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(2)
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هجرته!
بم

قخز.مجوميىمنالجزيةكأخيورالنبىأخذالسنةهذهوفي

الذيالجذغإليهوحن،عليهوخطبع!برر،اللهرسولمنبزغيئ:وفيها

.الإسلامفيغيئمنبرأوذوهو،(1)عندهيخطسثكان

السنةفيكانالمنبراتخاذأن:الإسعرديعبيدالقاسمأبوشيخناوذكر

الرابعة.

طلاقها.أرادحينلعائشةيوقهاسودةوهبت:وفيها

ء+هع

التاسعة:السنةيم

مج!برراللهرسولفخرج،رجبفيالتجاشيئوفاة:التاسعةالسنةفيوكان

عليه.فصفوامعهوالناشالمصقىإلى

.الوفودسنة:تسقىوكانت،الوفودتتاتذتي:وفيها

شهرآ.نسائهعلىيدخللاأنكأ!يورالثهرسوذآلى:وفيها

أزواجه،بينعائشةفقسمتةذئحآذتخإنه:يقال:حبيبابنقال

ثلاثآفزادتها،"زيديها":فقال،فرذتهبنصيبهاجحشيىبنمبزين!تإلىفأرسقت

.(2)"آرهشعليكنأدخل"لا:فقال،تردهذلككلئ

.!عمرابنحديثمن(5339)البخاريرواهالجةعحنينحديث(1)

،(01/338)للماورديالكبير"و"الحاوي،(2/88)حبانلابن""الثقات:انظر(2)

.(14:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح
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بم
الهننالعذبالمورد

ينقطغلاة:فقالالجهاد،انقطع:وقالواأسلحتهمالمسلمونباع:وفيها

.(1)"السلامعليهمريمبنعيسىينزلحتىالجهاد

.تبوكمنغؤد؟بعدالصزارمسجدبهديمأقز:وفيها

مئهثلاثفيالمدينةمنفخرج،بالناسبكرأبوحغ:الاقغدةذيوفي

جندلمجطبنناجيةوعليهابيدهوآشغزهاققدهاتذنةعشرينمعهوتغثط،رجلي

وسالقعوفيبنالرحمنعبدوحغ،تذنابن!صخبكرأبووساق،الأسلمى

فأدركه)براءة(سورةالناسعلىليقرأأثرهعلىعليآ"!يوالنبيئوبعث،هديآ

.)المغازي(فيزيادةلذلكويأتي،بالغزج

مرضأنبعدالمنافقشفوذابنأبيئبنعبذاللهمات:القعدةذيوفي

يومآ.عشرين

مسجدهفيامرأتهوبينالغخلانبئغويمربينلاغن:منهاشعبانوفي

خبقى.فوجدهاتبوكمنقدتمقدعويمزوكانالعصر،صلاةبعد

عه

:العاشرةالسنة"

لها.ذكيرعندذكزهاويأتي،الوداعحجةالعاشرةالسنةفيوكان

الجوزيلابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح،(2/99)حبانلابن""الثقات:انظر(1)

!ه.لفيليبنشقمةحديثمن(3561)النسائيبنحوهورواه.(14:ع)
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هجرته!
بم

158:النورا(إنمكرققكتآلذينلمجثئذنكئمءاقؤاآلذليئيآئها!:نزلتوفيها

ذلك.قبليفعلونهلاوكانوا

!!!
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!لك!!فألط!

قنما!ربخ!س!

ول!بم!بم!ممر
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!!!!ال
م!يين.غشزبالقديتؤؤآقاتم

ؤم!تين.ثلالثائنؤفؤؤئوقيئ

ؤيي!تين.خضير:ؤقيل

آضخ.ؤالأؤذ،ييدتينؤييل

تئقةغشزةيثئتيئالضخىاشتذجينالاثتيزتؤتم!عؤئوقيئ

ؤييل:،مئةخقتايقيقتيز:ؤييل،الأؤليزبيعشفريمنخقت

الأؤلي.زبيعشفرلاشيفلالي

..........،الثلاثاءتيقة:ؤييل،4الأزبياتيلةؤليين

وهووئوقي،سنينغشزبالمدينة"وأقام:اللهرحمهالمؤلفقال*

والأوذ،ستين:وقيل،وستينخصبر:وقيل،سنةوستينثلاثابن

أصح.

شهرمنخقتليلةغشزةلثئتتيالضحىاشتذحينالاثنينيومونوقي

ودفن،الأوليربيعلاستهلال:وقيل،منهخقتايقيقتين:وقيل،الأوليربيع

.الثلاثاء"ليلة:وقيلالأربعاء،ليلة
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بم
الهننالعذبالمورد

فيه.خلافتلاهذاشين(غشزبالمدينة)فأقام:قولهأما

فيالثهرحمهالبخارفيخزئج(وستينثلابابنوهو)وتوفي:وقوله

،عروةعن،شهابابنحديثمن(النبيينخاتم)بابفي""الصحيحكتابه

سنة.وستينثلاثابنوهوكأخيررالله4رسوتوفي:قالتعائشةعن

.(1)بمثلهالمستببنسعيذوأخبرني:شهابابنقال

أنسعنغدفيبنالربيرحديثمن"الصحيح"كتابهفيمسلموخزقي

وهوبكرأبووتوفي،وستينثلاثابنوهوة!أكالنبيئقبمق:قالماللثابن

.(2)وستينثلابابنوهوعمروقبفق،وستينثلاثابن

ثلاثابنوهوكأ!يررالثهرسولقبمق:قالمعاويةحديثمنأيضأوخزفي

.(3)كذلكوعمربكروأبو،وستين

قكثطكألجيررالثهرسولأن:عباسابنعنديناربنعمروحديثمنوخرج

وسئين)4(.ثلاثابنوهووتوفيسنةغشرةثلاثبمكة

.(5)تعالىاللهشاءإنالثاب!توهو:سعدابنقال

.(2349)مسلمورواه،(3343)البخاريرواه(1)

.(2348)مسلمرواه(2)

.(2352)مسلمرواه(3)

.(0369)البخاريورواه،(1235)مسلمرواه(4)

.(2/935)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(5)
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يموثاته!

عندنا)1(.الصحيخهو:التزعبدبنعمرأبووقال

الأشقز.وأنهعساكربنالقاسمأبووذكره

عقارروايةمن""الصحيحكتابهفيمسلمروى:(وستين)خمس:وقوله

:قالمات؟يومعيهرزاللهلرسولأتىكم:عباسلابنقلمت:قالعخاليأبيابن

بمكةأقاتمغشزةوخض!ن،لهاث!يئأربعينأفمي!ك:قال،نعم:قلت؟ث!حتأ

.(2)المدينةإلىمهاتجرةأمن9وعشرة،ويخالهثيأقن

حنبل،بنأحمدبنعبداللهحديثمن"الإكليل"فيالحاكموأخرج

عباسابنعن،يمفرانبنيوسفعنزيد،بنعليعن،هشيمعن،أبيهعن

.(3)ةنسوستينخصيرابنوهوقالثه4رسوفبمق:قال

مج!اللهرسولتوفي:قالحنظلةبندغفلعنالحسنعنبسندهوروى

يمثقه.الشعبيوعن.(4)ةنسوستينخصيىابنوهو

.(1/52)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(23)!لاهمسلمرواه(2)

فيالبيهقيورواه،(1/152)أحمد"الإمام"مسندفيالإسنادبهذاالحديث(3)

ومنعمارروايةيوافقوهذا:وقال،بههشيمطريقمن(7/042)"النبوة"دلائل

وهم،أصحوستينثلاثفيعباسابنعنالجماعةورواية،عباسابنعنتابعه

الروايتينلههاحدى،عائثةعنعروةعنالصحيحةالروايةتوافقوروايتهم،وأوثق!ثر

معاوية.عنالصحيحةوالرواية،أنسعن

يتاج-ولا:وقال،دغفلترجمةفي(3/254)الكبير""التاريخفيالبخاريورواه(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

عن،القغتبيئإلىبسنده"ا!ليل"فيالحلامذكر:(ستين)وقيل:وقوله

رأسعلى"خعرواللهرسولبعث:يقولمالكبنأنسسمعأنه:ربيعةعن،مالك

ابنوهووتوفي،سنينغشزوبالمدينهسنينغشزبمكةفأقام،سنةأربعين

.(1)ةنسستين

القعنبيئ،عنع!يرر"اللهرسول"سنكتابهفيشبهبنعمرزيدأبوورواه

عبداللهعن،معروفبنهارونعنفيهوروى،ربيعةعن،بلالبنسليمانعن

نحؤه.ىب!نأعن،شهاببابنعن،الرحمنعبدعن،ترةعن،وهبابن

بنترةعن،وهببنعبداللهعن،معروفبنهارونعنأيضآورواه

أنس.عن،ربيعةعن،الرحمنعبد

المسانيدفيصحتهاعلىالمتققالأخبازصحتفقد:الحاكمقال

أوجه.ثلاثةمنى!عالثهرسولسنفيالصحيحه

ابنوهوتوفيكأخبرراللهرسولأن:الصحابةمنجماعهحديمث:فمنها

سنة.وستينثلاث

سنة.وستينخصميىابنوهوتوفيأنه:ومنها

سنة.ستينابنوهوتوفيأنه:ومنها

ثلاثعلىالإجماعأكثزفوجدنا،الأخبارهذهبينالجمعفيفنظرنا

وقالكأخ!،النبيإدراكلدغفليعرفولا،دغفلمنالحسنسماعيعرفولا،عليه=

أصح.وهذا،وستينثلاثابنوهو!النبيتوفي:ومعاولةوعائشةعباسابن

.(2347)ومسلم،(0556)البخاريمالكطريقمنورواه(1)
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يموثاته!

الصحابةفوجدناالخلافبموضغتأفلناثم،الصحابةمنجماعةرواه،وستين

واحتج،سنةأربعينرأسعلىئيمثأنهعقرزاللهرسولمبدثيفيتختلفثلم

511:الأحقاف9(لفتنةآزبعينآشصذمرؤتلغإذاتقغ!حتئ:بقولهالعلماءمنجماعة

الخلافبموضغؤؤتجذنا،سنينغشزالهجرةبعدبالمدينةمقامجهفييختلفواولم

ئيثطأنبعدبمكةأقامأنهالأخبازودلسب،بيمثأنبعدبمكة!يررمقامهفي

:قالزيادبنيزيدحدثني:معشرأبيإلىشتذهوساق،سنةغشرةثلاث

كانجبريلإن!عائشة"يا:قالع!يرراللهرسولفيهاتوفيالتيالسنةكانتلقا

تكنلموانه،مرتينالعاتمعلىغزضنفقد،شعبانكلئالقرآنعلىتغرضن

خمسآمريمبنعيسىعاشوقد،قبلهكانالذيأخيهعمرنصفطعاشإلانبيئ

في!عاللهرسولفتوفي،"سنةوستوناثنتانليوهذا،سنةومئةوعشرين

الشنة)1(.نصف

بنيحعىعنديناليبنغفروإلىبسندهماوالطبرانيئسبابنوزؤى

عامكلئاالقرآنعلئ9يغزض!كان"إنه:لفاطمةقالكأ!برراللهرسولأن:تجغدة

نبىيبعثلم!انهخضز،آتجليوأرى،مرتينالعاتم!9علىغرضنوإنه،مرة

لعشرينوبعثث،لأربعينئعثعيسىوإن،عفرهبنصفبعذهالذيث!يئإلا

.(2)"ةنس

بننجيحاسمهمعشروأبو،(2/195)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنورواه(1)

.""التقريبفيالحافظذكركماضعيفوهو،الرحمنعبد

منه.معكوفتينبينوما،(1/527)"تارلخه"فيالطبريورواه(2)
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بم
افننالعذبالمورد

القرآنتغرضنجبريلكان:قالصالحأبيإلىبسندهسعدابنوروى

عليهغزضنفيهفبفقالذيالعائمكانفلما،عبئاللهرسولعلىمرةسنهكلئ

كانتفلقاالأوايخز،الغشزرمضانفييعتكفثع!يرراللهرسوذوكان،مرتين

.(12امويعشريناعتكففيهافبمقالتيالسنة

الباقيئوتأؤلوا،وستونثلاثأصخهاأنالعلماءاتفق:النوويوقال

الخمسوروايةالكسور،وترفيالعقودعلىفيهااقتصرستينفرواية،عليه

.(2)كشمنهاحصلأوأيضأ،متأؤلةوستين

سنة،وستينني!ثاابنوهوماتإنه:وقيلعسلار:بنالقاسمأبووقال

أمتي"أعمار:قالع!يرالنبيعن،أنسعن،الزقاشييزيدإلىسندهوساق

وستيناثنتين:قال؟عمرهكانفكم:مالكبنلأنسفقيل"الأقلإلاكعمري

.(3)ةنس

الثانيةوالقطعة،مرسلوهو،(2/194)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

البخاريرواها"...رمضانفييقكفمج!اللهرسول"وكان:قولهوهي،منه

أبيعنصالحأبيطريقمن(2/336)"المسند"فيأحمدوالإمام،(1939)

!ه.هرلرة

:مكان"اشتباهفيها"وحصل:وفيه،(15/99)للنووي"مسلم"شرح:انظر(2)

."كشمنهاحصل"أو

"التقريب"فيالحافظعفقالالرقاشيويزيد،(1726)""فوائدهفيتمامورواه(3)

ضعيف.زاهد:(599:)ص
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بمته!وفا

توفيع!برراللهنبيأن:قتادةعنالدستوائيهشامإلىأيضآبسندهوساق

.(1)ةنسوستيناثنتينابنوهو

محمد،بنهشامأنا،معاويةأخبرني:فقالشئةبنعمرزيدأبووروى

ابنوهو"!بررالثهقبفرسول:قالعباسابنعن،صالحأبيعن،أبيهعن

.(2)هئسببكرأبووتوفي،سنةوستيناثنتين

عن،ثابتعن،الزمانيصدقةحدثنا،هلاليبنختانعنأيضآوزؤى

سنةوستينإحدىابنوهومات:فقال!عالنبىؤضفتأنه:مالكبنأنس

وسئين)3(.ثلاثأتقغأراهلا،سنةوستيناثنتينأو

والسلامالصلاةعليهلهوكان:الهيغعن"تاريخه"فيعساكرابنوروى

إليه،ئؤخىوهوسنينغشزواستخقى،سنةوأربعونثنتانإليهيوخىأنقبل

.(4)هشونصفتسنينغشزيقاتلفقك!ثالمدينةإلىوهاجر

خقتليلةعشرةلثنتيالضحىاشتذحينالاثنينيوم)وتوفي:وقوله

:(الأوليربيعشهرمن

وفي:كلهمقالوا،الاثنينيومكأبحيررتوفيأنهعلىاتفقوا:السهيليئقال

.(3/290)"والتاريخ"المعرفةفيالفسويورواه(1)

عليه.نقفلم(2)

شاذ.وهو:وقال(3/315)"المغيث"فتحفيالسخاويذكره(3)

"النبوة"دلائلفيالبيهقيورواه،عساكرلابن"دمشق"تاريخفيعليهنقفلم(4)

.مكحولعن(7/255)
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بم
الهننالعذبالورد

.الأولربيعشهرمنعشرالثانيفي:اممثرهمقالأوقالواأنهمغير،الأوليربيع

الثانيفيإلاالاثنينيومري!جمالثهرسولتوفييكونأنيصخولا:قال

المسلمينلاجتماع؟عشرالخامسأوعشرالرابعأوعشرالثالثأوالشهرمن

يذمنالتاسعغوهو،الجمعةيوتمكانتالوداعحجةفيعرفةوقفةأنعلى

السبت،وإماالجمعةإماالمحرمفكان،الخميسيوتمالحجةذوفدخل،الحجة

فقدالسبتكانن!فالأحد،واماالسبتإماضقزكانفقدالجمعةكانفإن

يكنفلمالحسابهذاعلىالحاذدئتوكيفما،الاثنينأوالأحذربيعكان

بوجه.الاثنينيوتمالأولربيعمنعشرالثاني

منالثانيفيتوفيأنهيمختفوأبيالكلبيابنعنالطبريوذكر:قال

الثلالةكانتإنتئغذلافإنهالجمهوليخلافتكانوإنالقوذوهذا،الأولربيع

صحيح.فإنهفتدئزه،وعشرينتسعهمنكفهاقبلهالتيالأشهر

الأولي،ربيعمنيويمأولفيتوفيإنه:قالالخوارزمىرأيتوقد:قال

.(1)!مخنفوأبيالكلبيعنالطبريذكرمما9القياسفيأقرهمبوهذا

التاريخ.أهلاكئر4قووهذا(الضحىاشتد)حين:وقوله

يومتوفيأنه:الأخنسيمحمدبنوعثمانالزهريعنسعدابنوذكر

.(2)الشمسزاغتحينالاثنين

منه.معكوفتينبينوما،(044-4/439)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(2/273)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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وثاته!
بم

بنعمرأبوقال:الثلاثاء(ليلة:وقيل،الأربعاءليلة)ودفن:وقوله

دخلالذيالوقتمثلفيضخىالاثنينيومكأ!يررالله4رسووقبفق:البرعبد

،الهجرةمنعشرةإحدىسنةالأوليربيعمنخلتليلةعشرةلاثنتيالمدينةفيه

الشص!ن.زاغمبحينالثلاثاءيومو؟فن

الأربعاء.ليلةدفنبل:وقيل:قال

عن،عمرةعنمحمد،بنتفاطمةحدثتني:قالإسحاقابنوذكر

منالمساحيصوتسمعناحتىع!بروالثهرسولبذفنعلمناما:قالتعائشة

الأربعاء)1(.ليلةالليلجوفب

فخبيمن،الاثنينيومكأج!هاللهرسولتوفي:قالعكرمةعنسعدابنوذكر

.(2)الليلمن؟ينحتىالغدمنوليلتهيومهبقية

يوم!ررالثهرسولتوفي:قالجدهعنأبيهعنسهلبنعباسابنوعن

.الأربعاء)3(يوم؟فنحتىوالثلاثاءالاثنينيومفمكث،الاثنين

رواهعنهااللهرضيعائثةوحديث.(1/47)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

إسحاقابنعن:وفيه،(6/274)"المسند"فيأحمدالإمامإسحاقابنطريقمن

بنتفاطمةامرأتهعنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنعبداللهحدثني:قال

"التمهيد"فيالبرعبدابنرواهوكذا،إلخ...عمرةعن،عمارةبنمحمد

(24/396).

(83)"سننه"فيالدارميورواه،(2/273)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.الأربعاء"ليلةدفنحتىوالغدوليلتهيومهبقية"فحبس:وفيه

.(2/273)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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بم
الهنىالعذبالورد

حتىوليلةيومآوفاتهبعدكأ!يررالثهرسولئرك:قالالبهيئعنأيضآوذكر

انثناء)1(.خنصرهفيوزئيقميصهربا

عرفتحتى!رزالثه4رسويمذقنلم:قالمحمدبنالقاسمعنأيضآوذكر

أوأاخضزت)2(.أظفافيأفيأفيهالموث

يرجعونإمائملهمليكون؟البيعهبامرللاشتغالدفئهأخرله!انما:قيل

الأمور.أهئموهو،الكلمةواختلافيالتنازنجإلىيؤدقيلئلا؟قولهإلى

أوجه:ثلاثةعلىدفنهفياختلفوا:"الإكليل"فيالحاكموقال

.الثلاثاءيوتمالزوالعند:فقالوا

؟""ع*لم؟أ5.الثلاثاءليلة:وقالوا

.الأربعاءليلة:وقالوا

تلكودفن،الاثنينيومالشصنزاغمبحينتوفيأنهوأثبئهاوأصحها

الساعة.

قبففيهالذياليومكانلما:قالمالكبنأنسعنسعدابنوذكر

منالأيديعنهنفضناوما،شييكلئ-المدينة:يعني-فيهااظلتمكألجيىالنبيئ

قلوتنا)3(.أنكزناحتىدفنه

.(2/274)السابقالمرجع(1)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(2)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(3)
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وثاته!
بم

تؤفا.غشزآزتعة:ؤقيلتؤقا،غشزاثنتيمجقيهفذةؤكانتت

وقيل:يومأعشراثنيعقتهمدة"فكانت:اللهرحمهالمؤلفقالء

يومآ".عشرأربعة

فيهماتالذيمرضه!عاللهبرسولبدأثم:البرعبدبنعمرأبوقال

انتقلثم،ميمونةب!يبفيغشرةإحدىسنةضقزمنتميتالليلتينالأربعاءيوتم

عائشة.بيتإلىوجعهاشتذحين

"!يررالثهرسولأن:قيسبنمحمدعن،معشرأبوحدثني:الواقديوقال

غشرة،إحدىسنةصفرمنتمتمتليلةغشرةلإحدىالأربعاءيوتماشتكى

.(1)الأوليربيعمنقضتالقيلتينالاثنينيوموتوفي،ليلةعشرةثلاثواشتكى

أبيه،عن،أطالبأيابن9عليبنعمربنفحمدبنعبداللهعنوزوي

وتوفيصفر،منبقيتلليلهالأربعاءيومع!برراللهرسولاشتكى:قالجدهعن

.(2)الأوليربيعمنمضتليلةعشرةلاثنتيالاثنينيوم

مجشايصلاةبالناسصقى!نهبكرأباأن:ري!نأعنبسندهالبيهقىوروى

ن!صخثم،الجمعهيوتمصلوابن!ضخبهمصفىثم،الجمعهليلةالآيخرة

الصبحصلاةبهموصقىالأحد،يوتمصلوابن!صخثم،السبمبيوتمصلواب

.(3)اليومذلك"!ب!راللهرسوذوتوفي،الاثنينيوتم

.(2/272)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

منه.معكوفتينبينوما،نفسهالموضع،السابقالمرجع(2)

.(7/971)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(3)
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الهننالعذبالموردبم

الأربعاءيوتماشتكىوأنهيومآ،غشزثلاثةمرضهأنقئذهابنوذكر

جح!ثن،بنمبزينمتبيمبفيغشرةإحدىسنةضقزمنتمت!تليلةغشرةلإحدى

.الثلاثاءيوتم؟ينأنهوخيهيئ،الأوليربيعمنخقتالقيلتينالاثنينيوتموتوفي

إلىفبعث،أيايمسبعةميمونةب!يبفيأقام:قالالحكمبنعونوعن

يمخيفتة.ري!يمغبنمتأسماءنسائه

نأ:أبيهعنسليمانبنالمعتمرإلىبسنده""الإكليلفيالحاكموذكر

يقالوليدةعندؤتجغةوبدأ،صفرمنليلةوعشرينني!ثالمرضنكأخيرراللهرسول

السبت،يوتمفيهقرضنيويمأوذوكاناليهود،شئيمنكانت،ريحانة:لها

غشرلتمايمالأوليربيعمنخقتالقيلتينالاثنينيوتمالعالث!زاليوتموفائهوكانت

كأ!يرر)1(.النبيئققذيممنسنين

يوئم:عباسابنعنخبيربنسعيدحديثمن"الصحيحين"وفي

.(2)الحديث،ؤتجعهيتياللهبرسولياشتذ!الخميسيوموماالخميس

فيأمزهاشتذثم،عائشةبيتفيصداغبهابتدأ:الجوزيابنوذكر

مدةوكانت،لهفاذنعائشةبيتفييمزضأننساةةواستأذن،ميمونةبيت

.(33امويغشزأربعة:وقيل،يومآغشزاثنيعقته

.(7/234)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

.(1637)ومسلم،(2888)البخاريرواه(2)

.(59:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(3)
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بم!تهوفا

ئنؤالقضل،الغتاشوغفة،طايبأبيئنغليئؤغشقة

قؤتتاة،ؤشقزانزئد،ئنؤأشاقة،الغتاميىئنؤفثئم،الغتاميى

.الأئضايىئخؤليئئنأؤمنؤخضزفئم

قرضنمج!بررالثهرسولأن:التضركبئالحسنمراسيلوفي:السهيليقال

فيمج!يرراللهرسولخرجثممنها،أيايمتسعةبالناسبكرأبوصلى،أيامعشرة

.(1)الدارقطنيرواه:وقال،العاشراليويم

غري!ب)2(.وهو،أيايمعشرةقرضنأنهالحدي!ثهذاففي:وقال

العباسوعفهطالبأبيبنعلى"وغشله:اللهرحمهالمؤلفقالء

وحضرهم،قؤتي!هوشقرانزبدبنوأسامةالعباسبنوفثمعباسبنوالفضل

.الأنصاركق،خؤليئبناومن

يصثعباسبنالفضلوكان،عليئغسله:البرعبدبنعمرأبوقال

.مولاب!3(شقرانوحضرهم،يمجيئهموالعباشالماءعليه

عباسبنوالفضلوالعبام!عليئغسله:""ا!ليلفيالحاكموروى

الخزرجبنعوفيبنيأحذخؤليئبنأوسوأن،وشقرانزيل!بنوأسامةوفثئم

وكانكأطرز،اللهرسولمنحطناعليئيااللهصأنشذك:طالبأبيبنلعليئقال

.(1/254)""سننهفيالدارقطنيرواه(1)

.(4/433)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(271:ع)البرعبدلابنوالسير"المغازياختصارفي"الدرر:انظر(3)
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بم
افننالعذبالمورد

.(1)لخذف،ادخل:قال،بدليأصحاهمبمنأوش

والفضلوالعباسغ!قهتيي!هعليئكان:الجوزيبنالفرجأبووقال

يليلاحاضروأوسالماء،يضبانوشقرانوأسامة،عليئمعيقلبونهوفثئم

شيئآ.

.(2)بالبابالعباسنكان:وقيل،الماءيحملكانإنه:وقيل

ت!تخعىأراهكنتأنيإلأغسقهأحضرأنيمنعنيلم:قالالعباسوعن

.(3حايحمراآأراهأن

!عالنبىأوضى:علىقال:قالبلالبنيزيدإلىبسندهالواقديوروى

علي:قال،"عيناهطمستإلأعورتيأحديرىلا"فإلةغيريأحديغشقهألأ

قال،العينمعصوتاوهماالستر4ورامنالماءيناولانيوأسامةالفضلفكان

مننرغثحتىرجلآ،ثلاثونمعييقفبهكأنماإلاعضوآتناول!ثفما:علي

.(4)غسله

.(6/83)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.(59:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(2)

محمدبنبكرأبيبنعبداللهعن،(2/279)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

.حزمبنعمروابن

ابنورواه،متروكوالواقدي،(2/278)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(4)

:وقالبلالبنيزيدعنآخرطريقمن(397)"المتناهية"العللفيالجوزي

.يعرفلابلالبنويزيد،يصحلا
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بمته!ثاو

ثلاثع!يررالنبيئغشل:قالعليبنمحمدجعفرأبيعنبسندهوذكر

الغزس:لهايقالبئرمنوغشل،قميصيىفيوغشل،يلذ!يلوبماءغسلاب

لسعدكانتبفباء،-المهملةوالسين،الراصهم!اسكافيالمعخمهالغينبفتح-

.(1)اهنميشرلمحبكأخيرالنبيوكان،خيثمةابن

.(2)بالمدينةمعروفةبئر:وقالالبكريعبيدأبووذكره

كأبحبرر،الثهرسوذغسل!ت:عليئقال:قالالمسيببنسعيدعنالرهريوعن

طبتوأميأنتبأبي:فقالشيئآ،أجدفلم،الميتمنيكونماأنظرفذهبت

وميتا23(.حيآ

!هاللهرسوذغشل:قالالحارثبنعبداللهعنبسندهالحاكموروى

يدهفأدخلبها،يغسلهخرقةعليئيدوعلى،قميضه"!يرالنبيئوعلى،عليئ

.(4)اأعليهوالقميصفئغسلهالقميصتحت

،وشقران،وأسامة،وقثتمالفضليوولذيه،والعباس،عليذكرويأتي

تعالى.الثهشاءإنتراجمهمفي

المعجمةالخاءبفتحخؤليبنأوسليلىأبوفهوخؤليئبنأوشوأما

.(2/280)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

.(3/994)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(2)

،(3/388)"الكبرى!السننفيوالبيهقي،(1339)"المستدرك"فيالحاكمرواه(3)

."...وأميأنتبأبي:"فقال:مكان،وميتأ"حئاطيبآ"وكان:وفيهما

منه.معكوفتينبينوما،(7/88871)""المصنففيشيبةأبيابنورواه(4)
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افننالعذبالورد

تفذة-شخوذثي!همبيمنشخوبئؤبيفيرأثؤالمحبثلاثؤفيؤكقن

مجقاقة!.ؤلاقميمقييقا-تي!نبالتقن

ساكنة.ياءاللاموبعدالواووسكون

بنمحمدعبداللهأبيالدينأرضيئأ)؟(الفغوفيشيخنابخطورأيث

والواو،5الخابفقح-خؤلي:العسكريأحمدأبوقال:اللهرحمهالشاطبيعلي

الحبليسالمبنمالكبنعبيدبنالحارثبناللهأأعبدبن-مشذدةوالياء

.(2)السالميالخزرجيالأنصاريالخزرجبنعوفبنغنمابن

شجاعوبينبينه!اللهرسوذآخىكقها،والمشاهذواحدآبدرآشهد

فيوتوفي،حفرتهفيونزلع!يرر،اللهرسولل!غوحضر،الأسديوهبابن

!نه.عثمانخلافة

من؟شخوليؤبيفبىأثواببثلاثمفي"وكقن:اللهرحمهالمؤلفقالء

."عمامةولاقمبصفيهاليسبالبمنبلدةشحوليثيالب

قالت:عنهاالثهرضيعائشةحديثمنكتبهمفيالستةالأئمةخزفي

:الرواياتبعضوفي-بيضييمانيهأثوابطثلاثةفيىب!جماللهرسوذكفن

.(3)عمامةقميمولافيهاليس-شحولية

ثمة.ترجمتهوانظر،(2/678)للذهبيالكبار"القراء"معرفةمن(1)

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(3/475)الدينناصرلابن"المشتبه"توضيح:انظر(2)

(1/171).

،(996)والترمذي،(1531)داودوأبو،(194)ومسلم،(5012)البخاريرواه(3)

.(4961)ماجهوابن،(1898)والنسائي
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وثلارو!
بم

.جترة)1(منهاواحدآأنوزوي

.(2)فشزكامن9بيفيىيمانيهأثوالمحبثلاثة:بعضهاوفي

يئطئهفيكفن:!النبيئأن:الحسنعنقتادةعنسبابنوزؤى

.(3)ةرتجوخقه

جترةخفهفي!الثهرسوذكفن:قالإبراهيتمعنمغيرةعنوزؤى

.(4)وقميصي

نخرانتهحمراءخقةفيكفن!اللهرسولأن:عباسابنعنوزؤى

وقميميى)5(.اه!تفتكان

فإنماالحلةفاما:نميربنعبدالثهحديثفيعروةقال:سعدابنقال

فيوكفنفئركتفيهاليكقن!للنبيئاشئرتتإنمافيها،الناسعلىشبة

أحبشها:فقالبكرأبيبنعبذاللهفأخذها:عائشةقالت،لهشخوليهأثواهمبثلاثه

ماتحين!اللهرسولشخي:قالتعنهااللهرضيعائشةعن(942)مسلمروى(1)

.جتزةبثولب

السابق.التعليقانظر.منهمامعكوفتينبينوما،ومسلمالبخاريروايةهي(2)

:مكان""قطيفة:وفيه،(2/286)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

.""قبطية

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(4)

عنمقسمعنزيادأبيبنيزيدطريقمنوهو،نفسهالموضع،السابقالمرجع(5)

قريبأ.عليهالكلاموسيرد،عباسابن
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فيها،لكقنهوالسلامالصلاةعليهلنبئهزضيهالو:قالثمفيها،أكقنحتى

بثمنها)1(.وتصذقفباعها

نئرغتثمفيهافففتبكر،أبيبنلعبداللهكانتحلة:بعفالرواياتوفي

.(2)هنع

خلهفيكفنع!يىالنبىأن:عميربنعبيدبنعبداللهإلىبسندهوزؤى

بياضيى)3(.فيوكفنننرغتثمجترة

ئرودأثواهمبثلاثهفى"طيرالثهرسوذكفن:قالالشعبيئإلىبسندهوزؤى

.ورداهـولفافه)4(إزايى:يخلافييمنيه

كفنعنهيررالنبيأن:أبيهعنالحنفيهابنعليئبنمحمدعنبسندهوروى

أثواسب)5(.سبعهفي

بههالنبىأن:عمرابنعن،نافععن،أيوقيإلىبسندهالحاكموزؤى

أثواهمب)6(.سبعهفيكقن

مسلمرواهوالخبر،(282-2/281)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(941/45).

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(194/46)مسلمرواه(2)

.(2/287)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

.(2/285)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(4)

.(2/287)السابقالمرجع(5)

.(2/081)حجرلابنالحبير""التلخيص:انظر(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بموفاتة!

لفا:قالمسعودبنعبدالثهعنشزخبيلبنفزةإلىبسندهأيضآوروى

يمانية،فيأو،شئئمإنثيابي"في:قالنكفئك؟فيتم:قلناع!يراللهرسوذثفل

.(1)"زصجمبياضيىفيأو

عمامة،ولاقميمقفيهاليس:قوئها:ضفرةأبيبنعبداللهأبووقال

إنمالأنهكقنحينعنهننرغع!بررالنبىفيهغسلالذيالقميمنأنعلىيدك

اسئغنيبالكفنشترفلما،جسدهيكشفولالت!ئره؟القميمتنزعوالا:قيل

آقزالذيالوترحذعنلخرجكفنحينالقميمقئنرتجلمولوالقميم،عن

.(2)قميممبلولعلىيكقنأنؤشئتشتغ،والسلامالصلاةعليهبه

كفن:عباسابنعنمي!قميعنزيادأبيبنيزيدرواهالذيوالحدي!ث

أبيبنيزيدبهتفزدنخرانيه)3(.وخقهفيهماتالذيقميجه:أثوالمحبثلاثهفي

والشحولية.القميمنعنهنقتأصحعائشةحديثمنلضغعهبهيحتبئولازياد

الشخول::حبيبوابنؤفبابنوقال،،باليمن"بلدة:المؤلفقال

شحول:القتبيئوقال.القطنمننقيةبيف!هي:الأعرابيابنوقال.القطن

.(4)بالقطنيخضهاولم.أبيفقثولمحبوهو،شخليجمع:بالضم

.(3996)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيورواه(1)

.(5/421)الملقنلابنالمنير""البدر:انظر(2)

فيسعدوابن،(3153)داودأبووبنحوه،(4711)ماجهابناللفظبهذارواه(3)

تريبآ.وسلف،(2/286)"الكبرى"الطبقات

-،(1/527)للحميدي"الصحيحينفيماغريب"تفسير:فيالأقوالهذهانظر(4)
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آخذ.عقيهتؤقفئمتئم،أفذاداالف!يفونغقيهؤضقى

روايةوهو،أشهروالفتخوضمهاالسينبفتحال!حولية:النوويوقال

باليمنقريهسحوليإلىمنسوبةبالفتحالشحولية:الأزهريوقال،الاكئرين

.(1)!فيبثيابوبالضتمالثيا!هذهمنهاتحمل

.(2)اد"النهايةفيالأثيرابنحكاهبالضمأيضآالقريةإن:وقيل

في!عاللهرسولعنالروايةب!خصقد:لا"الإكليلفيالحاكموقال

العلم،أهلياكثرعندالمستحمثوهو،والخئوطالغسلفيالكافولياستعمالي

.!بالثهرسولحنوطفيالمسذالبيتأهلعنزويوقد

كان:قالسعدبنهارونحديثمنكتابهفيسعل!وابنهووزؤى

حنوطقضلهو:يقولعلىوكان،بهئختطأنفأوصىمسذ،عليئعند

عئهرر)3(.الثهرسول

يؤقهملمافذاذآالمسلمونعليه"وصلى:الثهرحمهالمؤلفقال"

احد".عليه

قوله:فمعنىالمنفر؟،وهوقذ،جمع:معجمتينوذالينبالفاء)أفذاذاآ

.(2/582)عياضللقاضيالأنوار،و"مشارق=

،(4/178)للأزهري،اللغة"تهذيب:وانظر.(7/7)للنووي"مسلم"شرح:انظر(1)

بيف!قطنثيال!منهايحملباليمنقريةوسحول:ولفظه،الفتحذكرفيهوليس

السين.بضمالشحولية:تدعى

.(2/347)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

.(1337)للحاكم"و"المستدرك،(2/288)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(3)
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ته!وفا
بم

ين.منفرد:يأ؟آذافذأ

واقبازه،"لجب!رالنبيئتكفيناللهرحمهمسلمذكر:عياضققال:النوويقال

الصلاةفيواخئيفت،غسلأنهخلافتولا،عليهوالصلاةغ!قةتذكزولم

أرسالأعليهيدخلونكانواوإنما،(؟)ةالصأحدعليهيصللم:فقيل؟عليه

.وشصرفونتذعون

.الصلاةعنغنيلأنهلقضلإ؟:فقيل؟ذلكعلةفيهؤلاءواختلف

بغسله.ينك!ير)2(وهذا

الفرائفلمإماتمن!فغلطوهذا.إمامهناكيكنلملأنهبل:وقيل

الدفن.قبلالناسإماتموكان،دفنهقبلكانتبكرأبيبيعةولأن،يتعطل

يدخلفكان،أفذاذآعليهصقواأنهمالجمهوز:عليهالذيوالصحيخ

ثم،كذلكفيصفونآخرفوجيدخلثم،يخرجونثمفرادىيصفونفوج

.(3)الصبيانثم،الرجالبعدالنساءدخل!ب

أفذاذأعليهصقواالمسلمينأنوغيرهإسحالقابنذكر:الشهيليئوقال

عليه.صقتطائفةجاءتكفماأحد،يؤفهملا

"إكمالوفي."صلاة":مكان"أصلأ":للنووي"مسلم"شرحوفي،الأصلفيكذا(1)

.""جملة:عياضللقاضي"المعلم

السابقين.المصدرينمنوالمثبتخطأ،وهو،"منكر":الأصلفي(2)

عياضللقاضي"المعلم"إكمال:وانظر.(7/36)للنووي"مسلم"شرح:انظر(3)

(3/436).
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إلاالفعلهذايكونولا،والسلامالصلاةعليهبهمخصوعقوهذا:قال

توقيف.عن

.(1)4طووفيهم!تدآالطبرفيذكره،بذلكآؤضىأنهوروقي

طريقمن""المستدركفيالحاكمعبدالثهوأبوالبرارأيضآرواهوقد

عن،طليقبنالأشعثعن،العرنيالحسنعن،الرحمنعبدبنالملكعبد

أهلهجمعحينر!عاللهرسولأن:مسعودبنعبدالثهعن،شرحبيلبنمرة

وكقنتمونيغشفئموني"إذا:قال؟عليكيصفيفقن:قالواعائشةبيتفي

ساعة،عئياخزجواثم،قبريشفيرعلىهذابيتيفيسريريعلىفضفوني

معالموتققكثمإسرافيلثمميكائيلثمجبريلعلىيصفيقنأوذفإن

علىفصفوافوحبعدفوجآعلىادخلواثمبآخمعها،الملائكةمنجنود؟

.تسليما32(وسفموا

مجهو4الإسنادهذافيالذيالرحمنعبدبنالملكعبد:الحاكمقال

.ثقاتكفهموالباقون،جرحولابعدالهنعرفهلا

عثمانبنمحمدعبداللهأبيالزاهل!الحافطشيخناخطمنونقفث

فيالطبريرواهوالحديث.(453-4/452)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(2/256)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنأيضآورواه،(2/228)""تاريخه

الأوسط""المعجمفيالطبرانيأيضآورواه،الأستار(كشف-847)البزاررواه(2)

(3996).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمته!ثاو

لقي!ثقنجميغسألث:سعيدبنشحنونقال:الزرزاريبالصئاءالمعروف

"!فهاللهرسولعلىالصلاةعنوالمشرقيالمغرلمحبأهلمنالأمصارفقهاءمن

المدينةقدمتحتىتذليلمفكلئ؟عليهكبزوكم؟عليهصفيكم:وفاتهعند

وتسعوناثنتانعليهصقي:فقالفسألتهالماحشونبنالملكعبدفلقيت

منهذالكأينمجن:قلت:قال.حمزةعفهعلىضفيوكذلك،صلاة

وفيه،اللهرحمهمالكتركهالذيالصندوقفيوجدتها:قال؟الناسدون

ابنعننافععن(1)طخبسلفعنالأحاديمثومشكلاتالمسائليغميقات

!با.عمر

بقولهعليهالصلاةافترضنتعالىاللهأن:فيهالفقهووجه:السهيليقال

التيالصلاةهذهوحكم!56:الأحزاب،!وأغلتووسملأوأتخصليما(1:تعالى

الآية،لفظفيداخلةموتهعندعليهوالصلاة،لإمايمتكونألاالآيةتضغنتها

لها.متناولةوهي

فإذا،وملائكتهعليهيصليأنهأختزقدوتعالىتباركالرلتفإن:وأيضآ

تكونأنؤتجمت؟المؤمنينقبلوالملائكةوتعالىسبحانهالمصفيهوالر!ثكان

.(2)الإمامهمالملائكةيكونوأن،الملائكةلصلاةتبعآالمؤمنينصلاة

الدينلبرهان"الحلبية"السيرة:انظر.،"بخطه:الصوابولعل،الأصلفيكذا(1)

.(3/491)الحلبي

.(453-4/452)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)
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قئزةؤدخلى،بهايتهقطىكاننخرانتةقطبقةتختةؤفرشق

...............،نؤشقر2ؤفثئمؤالقضلؤغليئالغتاس

يتغطىكاننخرانبةفطيفةتحتة"وفرثق:الثهرحمهالمؤلفقال"

.وشقران"وفثئموالفضلوعليماالعباسقبزهودخل،بها

خفل.لهكساب!:القطيفة

اليمنبينناحية:نونالألفوبعذ،ساكنهوجييممفتوحهبنودبونجران

قخطان.بنتغزقيبنتشخ!تبنسبأبنزيدانبنبنجرانسميتوقخز،

أخرجت؟أمتحفبقيتهل:القطيفةفيواختلف

،إسحاقابنعنئكير،بننم!نويطريقمن"ا!ليل"فيالحاكمفذكر

:قالعباسابنعن،عكرمةعن،(1)عبيداللهبنعبداللهبنني!خلاحدثني

كانقدقطيفةآخذحفرتهفيكألجيرواللهرسوذؤضغحينشقرانكانوقد

أحداه!بليلاوالثه:وقالالقبرفيمعهفدفنهاويفترشها،اه!بليكأ!برراللهرسوذ

ع!ببرر)2(.اللهرسوليمعفذيتمت.بعذك

الحسينبنعليعن،أبيهعن،عليئبنعمرحدثني:الواقديوقال

قطيفهشقللحلإهفيفالرقيعددآ،تبيابتسغالقبنتخدهفيعليهئني:قال

.لحدهعلىالترابوأهالواخرجوااللحدبناءمننرغوافلما،اه!بليكان

!التقريب":انظر.المثبتوالصواب،"عبداللهبنعبيدبن"الحسين:الأصلفي(1)

المطلب.عبدبنعباسبنعبيداللهبنعبداللهبنالحسينترجمة،حجرلابن

.(15151)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(1628)ماجهابنرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ق!فو
بم

فلغا،اه!تفتكانقطيفةشقلقبرهفيوطرح:البرعبدبنعمرأبووقال

.(1)الترابوأهالواأخرجوهاالقبنؤضعيمنقزغوا

.الثيابمنالخقق:الشغل

هؤلاء:(وشقرانوفثئموالفضلوعليئالعباسقبره)ودخل:قوله

لهم.المؤلفذكرعندتعالىالثهشاءإنتأتيتراجمهم

دخلازيل!بنوأسامةخؤليئبنأوسأن:فذكرغالببنعمزفيهموزاد

.(2)قبره

فيوذكر،(3)عوفيبنالرحمنعبذ:سعدبنمحمذأيضأفيهموذكر

.(4)طالبأبيبنغقيل:روايه

سهلبنزيذطلحةأبوع!يراللهرسولقبرحفرالذيأن:الأثيرابنوذكر

.(5)وتخذه

قبزلحدالذي:قالأبيهعنمحمدبنجعفرعنبسندهقتيبةابنوذكر

.(6)طلحةأبورر!قعاللهرسول

.(1/48)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(1/48)"الاستيعاب"فيالبرعبدبنعمرأبوذلكوذكر(2)

.(2/030)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

.(2/130)السابقالمرجع(4)

.(2/346)الأثيرلابن،الغابة"أسد:انظر(5)

-"الطبقاتفيسعدابنأيضآورواه،(1/166)"المعارف"فيقتيبةابنرواه(6)
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بم
الهنىالعذبالورد

قبردخل:قالعكرمةعنعبيدبنيونسإلىبسندهسعدابنوروى

له:يقالالأنصارمنرجللهمفقالزيد،بنوأسامةوالفضلعلىكأ!يررالنبيئ

أفضل!فالنبىالشهداء،قبوزأشهدكنمقأنيعلمئمقد:خوليابنأوخولى

.(1)معهمفأدخفوه.الشهداء

مجظالثهبرسولعهدآالناميىآيخزأنزوي:""الإكليلفيالحاكموقال

الأقاويل.أصخوهو:قال،(2)العباسبنقثم:وقيل:قال،على

فيخاتمهرمىإنه:قيل،شعبةبنالمغيرةاذعاهماآغخبهاويمن:قال

،فأخذهفنزل،فخذهاترل:لهفقيل،خاتميخاتمي:فقالكلير،اللهرسولقبر

ع!يرر)3(.اللهبرسولعهدآالناسآيخزأنهيذعيفكان

نأعنفضلآدفتهالمغيرةتخضرولم،ذلكيصخولا:الأثيرابنقال

.(4)!ي!أكاللهبرسولعهدآآيخزهميكون

(1)

(2)

(3)

(4)

.(6387)""المصنففيالرزاقوعبد،(2/296)"الكبرى

.(135-2/030)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

عاصمأبيوابن،(6/88)هشاملابن"النبوية!السيرةفيكماإسحاقابنرواه

عن(7/264)الآثار"مشكلداشرحفيوالطحاوي،(004)"والمثاني"الآحادفي

!نما.عباسابنعن(2/303)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنورواه،!بهعلي

أنكرا!ماعباسوابنعلياأنوفيها،السابقالتعليقفيالمذكورةالمصادرانظر

!ه.قثمهو!بالنبيعهدآالناسآخرأنوأثبتا،المغيرةادعاهما

العلمية.الكتبدارطبعة(1/441)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر
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ته!وفا

تبيات.يشغغليهؤأظبق

بم

ؤخعز،شهنر2خؤذهيي"هللاتؤقاةاتلإيالقؤضعييؤدين

تكرآئوقغةدينئثم،غائشةت!يتكاناتديتئيهفيؤألجذ،"هت

.!وعمر

فيودفن،تبياتتسغعليه"وأطبق:اللهرحمهالمؤلفقال+

كانالذيبينهفيوئحدلهوخعرفراش!هحوذ،فيهاللهتوفاهالذيالموضع

."!وعمزبكرأبومعهدينثم،عائشةبيمت

غيزالطولثهو:والقبن،فوقمنباثنتينبتاء(لبنات)تسع:قوله

المشوكب.

عنسعدابنروى:فيه(اللهتوفاهالذيالموضعفي)ودفن:وقوله

لقاكأجرراللهرسولأنبلغهأنه:أنسبنمالكثنا،عيسىبنمعنحدثنا:الواقدفي

بكرأبوفجاء،بالبقيعيدفن:آخرونوقال،المنبرعنديمدفن:ناشقالتوفي

الثهقتفقالذيمكانهفيإلانبيئدفن"ما:يقولع!برراللهرسولسمعت:فقال

.(1)هيفلهفخمزفيهتوفيالذيالمكانعنكأ!يررالثهرسوذفأخر:قال"ه!فنفيه

تسغكأخبرراللهرسولقبرفيسهلبنزيدطلحةأبووبنى:الأثيرابنقال

الماء)2(.عليهورشوامسطحآقبزهوخيل،لبناب

(1/231)"الموطأ"فيوهو،(2/293)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

مالك.عنى!حيروايةمن

العلمية.الكتبدارطبعة(1/451)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

القبر)1(.جوفيتحتحفرةاللحدأنحزيمبنمحمدأبووذكر

لموضعالقبرجانبفييعملالذيالشق:اللحد:الأثيرابنوقال

.(2)الميل:الإلحادوأصل،جانبهإلىالقبروسطعنأميلقدلأنه؟الميت

،الحميديحدثنا،موسىبنبشرعن""المستدركفيالحاكموروى

قالت:قالالمسيببنسعيدعنيحذثسعيدبنيحمىسمعتسفيانحدثنا

:فقالبكرأبافسالث،خخرتيفيشقطتأقماليثلاثةكأنرأيث:عائشة

فبصقفلقا،ثلاثةالأرضأهلخيزبيتلثفيئذقنرؤيافيتضذقإن!عائشةيا

:وقال.أحذهاوهوقمايىفيخيزهذا:بكرأبوليقالودفنع!عرراللهرسوذ

ىي!نأحديثمنكتبناهوقد،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيخ

مسندآ)3(.

وأن"!يرر،اللهرسوذسالتعائشةوأن،نحؤهأنسحديمثزؤىثم

أو:-أفضلهمثلأنةبيتلثفيئذقنرؤيافيضذقت"إن:لهاقالكأ!يرراللهرسول

.(4)اه!وعمربكروأبوع!رراللهرسولبيتهافيفدين"الأرضأهلي-خير

!!!

.(5/132)حزملابن""المحلى:انظر(1)

.(4/236)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

.(0044)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

.(1044)""المستدركفيالحاكمرواه(4)
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!!!!!
ثلاثة:ائتيينيمن!ؤته"

بهاؤقات،الئئؤةقئلبقكةؤبذ،ئكنقكانؤبه:القاييغ

شنتئن.ائنؤفؤ

الله:رحمهالمؤلفقالء

"اولادهذكرفي"فصل

كانوبهالقاسم:ثلاثةالبنينمنله"ولد:اللهرحمهالمؤلفقالء

."سنتينابنوهوبهاومات،النبوةقبلبمكةولد،ئكتى

.(1)ىشمحتىعاش:قتادةوقال

كانوبهولدهبكزع!برراللهرسولبنالقاسم:(2)الأصبهانينعيمأبوقال

ساقثم.أيامسبعةوله:مجاهدقال،بمكةولدهمنب!يمأوذوهو،يمكنى

،!الرزاقعبدحدثنا9،حنبلبنأحمدحدثنا:قالغسانبنالمفضلإلىسنده

المفضل:قال،لياليسبغالقاسئممكث:قالمجاهدعن،جريجابنحدثنا

.(42:)ص"الطاهرة"الذريةفيالطبريالمحبرواه(1)

الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(3/132)عساكرلابندمثق"خل!ات"فيكما(2)

(4/399).
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بم
الهنىالعذبالمورد

.(1)توفيثمشهرآغشزسبعةعاشأنهوالصوافيخطأ،هذا

كققت.تكنلميىضاغتةأنغيزالمشيالقاسئموبلغ:السهيليوقال

بههالثهرسوذعليهادخلخديجةأن:الفريابي""مسندفيوقع:وقال

فلو،القاسمئتيتةذزت!اللهرسوليا:فقالت،تبكيوهيالقاسمموتبعد

الجنةفيفرضعآله"إن:فقال،علىلهؤنليضاعتةيستكيئحتىعالهثقكان

أسمعئلثشئمب"إن:فقال،علىلفؤنذلكأعلئملو:فقالترضاغتهم(يستكمل

ورسوله.اللهأصذنبل:فقالت"الجنةفيصوته

.(2)الجاهليةفيتفيكلمالقاسمأنعلىيدذالحدي!ثوهذا:قال

يرك!تأنالقاسمابنهبلغ:ويقال:فارسبنأحمدالحسينأبووقال

التجيبة)3(.علىويسيزالدابة

.(4)سنتينوعاشأولاد؟،منماتقنأوذهو:الجوزيابنوقال

فطييمبنجبيربنمحمدإلىبسنده""الطبقاتكتابفيسعدابنوروى

منه.معكوفتينبينوما،(3/132)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

(1251)ماجهابنرواهوالحديث،(1/326)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.!عليبنالحسينعن

بنعليبنمحمدعن(43:)ص"الطاهرة"الذريةفيالطبريالمحبرواه(3)

الحسين.

.(29:)عىالجوزيلابنالأثر"أهلفهومتلقيح":انظر(4)
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بمأولادهذكرفيك!مف

قشى.ختىغاش:قتادةؤقاذ

الاسئلايم.فيؤيذلأدةؤالطاهز؟الطيتتؤيشقى:ؤغئذالله

.الأؤذوالضجيخ،غيزةؤالطيتتالطاهزإن:ؤقيل

.(1)سنتينابنوهوالقاسئممات:قال

تقتلالمطلبعبدب!نبصفيةمولاةسلمىوكانت:عمربنمحمدوقال

الجاريةوعن،شاتينشاتينغلايمكلعنتعقوكانت،أولادهافيخديجة

.(2)مهلتسترضعوكانت،سنةولدينكلبينوكان،شاة

لأنه؟والطاهرالطيب:ىق!شو،"وعبدالله:اللهرحمهالمؤلفقال"

."الاسلامفيولد

."الأولوالصحيح،غيرهوالطيبالطاهران:"وقيل:قالء

خديجةلهؤتذت:الشانبهذاأعلموهوالزبيروقال:السهيليقال

ؤلدلأنهوالطيببالطاهرسي،الطيمثوهوالطاهزوهو،وعبذاللهالقاسم

.(3)عبداللههوأوذبهشميالذيواسمه،النبوةبعد

عن،صالحأبيعن،أبيهعن،الكلبيالسائببنمحمدبنهشاموقال

وبه،القاسمالنبوةقبلبمكةكأخيرراللهلرسولؤلذقنأوذكان:قالعباسابن

.(1/133)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

لهاالقابلةهيكانت:أي"خديجة"تقبل:وقوله.نفسهالموضع،السابقالمرجع(2)

أولادها.في

.(1/326)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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بم
الهنىالعذبالهورد

فيلهولدثم،كلثومأثمثم،فاطمةثم،رقيةثم،زينمثلهؤلدثم،ئكنىكان

قنأوذفكان،خديجةجميعآوأفهموالطاهز،الطي!تفسفيعبذالثهالإسلام

الشهي:وائلعبنالعافقال،بمكةعبذاللهماتثم،القاستمولدهمنمات

لأئتز(الوآ!هاتضئاشث:وتعالىتباركاللهفأنزل.أبترفهوولدهانقطعقد

.(1)13:الكوثرا

الطاهروهوالطيبوهوعبدالثه:أيضآالكلبيبنهشامالمنذرأبووقال

.(2)إليهأوحيمابعدولدلأنه؟واحداسم

خديجةؤتذت:قالعباسابنعنمي!قمإلىبسندهعساكرابنوروى

.(3)غلامينكأ!يرراللهلرسول

نأ:يعني؟(أصحوالأول،غيرهوالطيبالطاهرإن:)وقيل:وقوله

والطي!تالطاهرإن:قالقنوأما،الطيمثوهوالطاهزهوعبداللهأنالصحيخ

محمدالأسودأبيعنالمصركنؤفببنعبدالثهنروى،عبداللهغيرولدان

والطيبوالطاهرالقاستمكأ!ب!راللهلرسولولدتخديجةأن:الرحمنعبدابن

عساكر)4(.بنالقاسمأبوذكره.وعبدالله

.جداضعيفله!اسناده،(1/133)"الكبرى!الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

.(4/1819)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

("المستدركفيالحاكمأيضآورواه،(3/124)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(3)

(4839).

.(3/131)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(4)
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بمأولادهذكرفيفصك

غشو،شنةبهاؤقات،بالقلإيتهؤبذ:الشلائمغليههيئموإئر2

.شفزاغشزثمايتةآؤشفزاغشزشئقةائنؤفؤ

ذكور:!اللهلرسولؤيذ:قتادةقال:تالشيبانإلىبسندهوروى

والطاهز)1(.والطي!ثوإبراهيئمالقاسئم

والطاهزالقاستمر!طللنبيئخديجةؤتذت:غروةوقال:الجوزيابنقال

والطي!ت.

القاسم:يخلمهأربعةمجتىللنبيئكان:قالالعزيزعبدبنسعيدوعن

بطن،فيؤيذاوالمطتمتالطئ!تإن:ويقالوالمطهز،والطاهزوإبراهيئم

.(2)نطبفيؤلداوالمطقزوالطاهر

وماتبالمدبنةولدالسلامعليه"دابراهيم:اللهرحمهالمؤلفقال"

.شهرأ"عشرثمانيةأوشهرأعشرسبعةابنوهوعشرسنةبها

أبيبنومحمديعقولمحبحدثناعمر،بنمحمدحدثنا:سعدابنقال

ماريةؤتذت:قالصعصعةأبيبنالرحمنعبدبنعبدالثهعن،ضغضعة

رأشهوخقق،سابجهيوتمبشاةأ9عنهوغق،إبراهيمفسقاهغلامآع!يرراللهلرسول

وكانت،الأرضفيفذلهنبشعيروأمر،المساكينعلىفضةشعرهبنرنهفتصذدق

بأنهافأخبرتهرافعأيزوجهاإلىفخرجتكأخبرو،اللهرسولمولاةسلمىقابلتها

عبدآ.لهقؤق!ت،فبشرهكأخيررالثهرسولإلىرافعأبوفجاء،غلامآؤتذتقد

.(3/141)السابقالمرجع(1)

.(30:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(2)

http://www.al-maktabeh.com



بم
افننالعذبالهورد

.(1)الهجرةمنثمالبسنةالحجةذيفيولدته:عمربنمحمدقال

بالمدينةقينامرأةسيفأمإلىدفعهأنه:أنسروايةمن""مسلموفي

ترضغه)2(.،سيفأبو:لهيقال

ماريةيفزغواأنوأخئوا،ئرضغهفيقنتناق!واالأنصارإن:الزبيرقال

لبيل!بنزيدبنالمنذربنثخولةئردةأئمفجاءتإليها،لميله!يرراللهلرسول

خالدبنأوسبنالبراءزوفيالنجاربنعديبنغنمبنعامربنيخذاشيىابن

المطلب،عبدأمزيدبنعمروبنتسلمىعئمبنثوهي،المازنيئالخغدابن

مازنبنيفيابنهابلبنترضفهفكانت،ئرضعهأنفيع!يررالثهرسولفكقمت

منقطعةبردةأئمع!رراللهرسولوأعطى،أمهإلىبهوترجعالنجار،ابن

.(3)نخلي

،عروةعن،الزهريعن،عبداللهبنمحمدحدثني:قالالواقديوروى

"انظري:فقالإليئبهىاللهرسوذبهجاءإبراهيئمؤلدلفا:قالتعائشةعن

بياضهإلىتزئن"ألا:!يررالثهرسولفقالشتهأ،أرىما:فقلثشتهه((إلى

قن:روايةوفي.وشمن)4(ائتفقاللقاحعليهقجزقنإنه:فقلتوتحمه؟"

.(1/135)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(1)

!نه.أنسحديثمن(2315)مسلمرواه(2)

و"أسد،(59:)صبكاربنللزبيرى!ة"النبيأزواجكتابمن"المنتخب:انظر(3)

منهما.معكوفتينبينوما،(1/63)الأثيرلابن"الغابة

.(1/137)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(4)
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بمولادهأذكر3فصك

وابيفق)1(.شمنالضأنألبانشميئ

القل!ب،وتخرنالعين"تذقع:وقالزر!جماللهرسولتكىتوفيولقا

لمحزونون")2(.إبراهيئميابلثوإتأ،الر!ثئزضيماإلانقوذولا

.(3)"هعاضربقيةلهفسيكقل،الجنةفيمرضعآله"إن:وقال

صغير.سريرعلىبيتهامنوخمل،وغشلته،ئردةأئمعندومات

عليهوكترإبراهيتمابنهعلىصقىكأ!يررالنبيأن:لمحبعاليبنالبراءوروى

،(5)"دعسابن"طبقاتكتابمنذلكجميعالجمهور،قوذوهذا.أربعا34(

رجليعندودفنالجنائنر،بالبموضغوهوالمقاعد،بالمحبعندعليهوضفي

.(6)"الأصول"جامعفيالأثيرابنذكره،مظعولبابن

والمثاني""الآحادفيعاصمأبيابنأيضأورواه،نفسهالموضع،السابقالمرجع(1)

.(1682)"!المستدركفيوالحاكم،(4312)

!ه.أنسحديثمن(2315)ومسلم،(1124)البخاريرواه(2)

،"..."فسيكمل:قولهدون!نهعازببنالبراءحديثمن(1316)البخاريرواه(3)

رضاعهيتممرضعآله!إن:بلفظ(4/430):بلفظ"المسند"فيأحمدالإمامورواه

."الجنةفي

"المسند!فيأحمدالإمامورواه،(1/64)الأثيرلابن"الغابة،أسد:انظر(4)

"مسنده"فييعلىأبوالزيادةبهذهورواه.أربعأ"عليه"وكبر:قولهدون(4/283)

!ه.أنسحديثمنلكن""الكاملفيعديوابن،(3665)

.(1/041)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(5)

.(11/223)الأثيرلابن"الأصول"جامع:انظر(6)
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بم
افنىالعذبالمورد

يصللم!رالنبيئان:عائشةعنغفرةطريقمنإسحالهقابنوروى

.(1)إبراهيمابنهعلى

.(2)صحيحغيزهذا:البرعبدبنعمرابوقال

فقال،إبراهيتملموبكسفت:الناسفقال،وفاتهيوتمالشص!نوك!ق!ب

.(3)((لحيايهولاأحدلموببلاق!ي!كنيلاوالقمزالشمسن"إن:كأ!يرراللهرسول

الماء،عليهزشققبرأوذوهوالماءقبرهعلىوزشق،بالبقيعودلهن

عند"ندفف:وقالبحجر،قبرهوعقمقبر؟،شفيرعلىع!رراللهرسوذوجلس

.يئالي"كلعنالجزيةلوضيمبعاش"لو:وقال"مظعونبنعثمانقزطنا

.(4)"ملاخلهزنماعاش"لو:أيضآوقال

يذكرلمشهرآ،غشزستةبلغوقدعشرسنةالأوليربيعشهرفيومات

وزاد:،كذلكالمؤقلبنمحمدوقال،غيزهالذمياطىمحمدأبوشيخنا

أيايم.وثمانية

الأشهر.وهو:المنذرمحمدأبوقالشهراآه(،غشزثمانيةبلغ:وقيل

.(3187)داودأبو:إسحاقابنطريقمنرواه(1)

.(1/58)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

!نه.شعبةبنالمغيرةحديثمن(915)ومسلم،(996)البخاريرواه(3)

مرسلة.وكلها،(1/441)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنالأخبارهذهروى(4)

عنها.اللهرضيعائشةعن(3187)داودأبورواه(5)
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بمأولادهذكرفيثصك

الله"!طقزةؤقذ،الفرىغئذ:*هلئقاذائنله"كان:ؤقيل

يمئة.ؤآغادة،ديكيمن

.أياموستةأشهروعشرةسنة:وقيل،شهرآغشزسبعة:وقيل:قال

يومفيماتأنه:-قدامةبنعبداللهمحمدأبووذكره-الواقديوروى

إشكا4فيه4القووهذا،(1)رشعسنةالأوليرييعمنخقتلياليلعشرالثلاثاء

الشمسأنأجمعواالهيئةوأربالث،كسفتاليومذلكفيالشمسإنحيثمن

والثاني.الأولالعشرفيتنكسفثلا

أبيلابنقلت:قالخالدأبيبنإسماعيلحديثمن""البخاريوفي

صغيرأ،ماتنعم:قال؟والسلامالصلاةعليهالنبيئبنإبراهيمأرأيمت:أوفى

ولكن،ابئهعاشنبيئوالسلامالصلاةعليهمحمدبعديكونأنفضيئولو

.(2)بعدهنبيئلا

وقد،العزىعبد:لهيقالابنلهكان"وقيل:اللهرحمهالمؤلفقال*

."منهوأعاذهذلكمن!اللهطقره

بنهشامحدثني:عدفيبنالهيثموقال:الجوزيبنالفرجأبوقال

والقاستم.قنافيوعبذالعرىعبذخديجةلهولدت:قالأبيهعنعروة

قوله.إلىئلتفتلاكذال!الهيثم:الجوزيابنقال

منافعبذلاع!بىالله4رسويسملم:ناصرابنشيخنالناوقال:قال

.(1/431)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1584)البخاريرواه(2)

http://www.al-maktabeh.com



بم
الهننالعذبالمورد

أربغ:وائتتاث

ائغرىغئدئنالزييعئنوائلبنائغا!يرلآبوترؤتجقا:زئت!ث

ؤتذتخؤييد،ث!ئبقائهصؤأفه*،خاتيقاائنؤفؤ،شضبرغئدائنن

......!عالتبيئخقلقااتييؤأقاقة-ضييزاقات-غيئاته*

.(1)طقالغرىعبذولا

داود:أبووقال،بثقةليسكذاب:يحعىفقالعدفيبنالهيثئموأما

ابنحاتمأبووقال،الحديثمتروك:الرازيحاتموأبوالنسائيوقال،كذاب

الاعتبار)2(.سبيلعلىإلاعنهالروايةولابهالاحتجاجيجوزلا:حبان

الصلاةعليهيب!لامنوقعهذاإن:يقولأنلأحديجوزولايصخلاوهذا

!يرروالنبيئويذيكونأنفيحتملويذ،الولدهذاإن:قيلولئن،والسلام

الاسمبهذاخديجةأهلبعفقوسماه،ذلكبغيرأوبحراءربهبعبادةمشتغل

بهتالللمالمذكورالولدوأن،تسميتهعلىءخيرالنبياطلعيكونأنغيرمن

علىعايفةالثةمماذلكغيرأو،كأ!ييهالنبىيسفهولمالولذذلكفتوقيحياة

.غيرهالذمياطىمحمدأبوشيخنايذكرلمكذابونصخيهونالهلو،صحتهتقدير

العاصأبوتزؤجهازينب:أربع"والبنات:اللهرحمهالمؤلفقال8

وأفهخالتها،ابنوهو،شمسعبدبنالعزىعبدبنالربيعبنوائلابن

!بالنبيحملهاالتيوأمامة-صغيرأمات-علتالهولدتخويلدبنمثهالة

.(30:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهومتلقيح":انظر(1)

.(3/179)الجوزيلابن"والمتروكين"الضعفاء:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أولادهذكرفيفصك

قاطقة.قؤبتغذغليئترؤتجقاختىؤتقغت،الضلاةفي

بم

."فاطمةموتبعدعلليتزؤجهاحتىوبلغتالصلاةفي

هت!خنإذا:الشيءزنتثمنمشتق:دريلإابنقال:)زينب(:قوله

بيلإك)1(.

ع!رر،النبيئبناباكبزكانتهذهزينبأن:البرعبدبنعمرأبوذكر

فيغيفئهخلافتلا:عمرأبوقال،الغرىعبدبنخؤيلدبنمثخديجةوأفها

إليه.ئلتفثولايصخلاماإلا،ذلك

بنعمرأبوفقالأولآ،ؤلدأيهماوزينمتالقاسمبينالاختلا!وأما

زينب.ثمالقاسم!ررلهؤلدؤلدأولإن:العلمأهلمنطائفةقالت:البرعبد

القاسم.ثمزينب:الكلبيابنوقال

سليمانبنمحمدبنعبدالثهسمعث:السزاجإسحاقبنمحمدقال

وماتت،ع!ييهالثهرسولمولدمنثلاثينسنةفيزين!ثولدت:يقولالهاشمي

.الهجرةمنثمانسنةفي

.(2)وهاجرتأسلمت:عمرأبووقال

.(3)اهنممجبآ"خيرراللهرسولوكان

.(1/335)د!لدلابن"اللغة"جمهرة:انظر(1)

:المراديكونأنإلااللهتم،عتيتبعيتهمنالمانغفما"تأفل:الأصلهامشعلىجاء(2)

الصواب:حجر"ابنالشيخ"فتاوىوفي،الإسلامفيأقهاتبيت:أي؟أسلمت

."لهتابعونت!عبناتهأن

.(1854-4/1853)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)
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افنىالعذبالمورد

يوتمهذهزين!تزوفيالربيعبنالعا!يىأبووأئي!ر:الجوزيوابنهووذكر

حينعليهفيهاأدخقتهاخديجةكانتلهابقلادةفدائهفيزين!ثفبعثت،بدلي

:وقال،شديدةرفةزنع!يرراللهرسولورآهاالقلادةجاءبفلما،بهاتتى

وأخذ.نعم:فقالواقلادتمها"عليهاوترذواأسيرهالهاتطلقواأنرأيتم"إن

مكة،إلىرجعإذاسبيقهائخفيئانالربيععبنالعاأبيعلىمج!يررالثهرسول

.(1)المدينةإلىفخملتالأنصارمنورجلآحارثةبنزيدكأخيرراللهرسولويعث

.(2)رهشببديىبعدوذلك:سالمبنالربيعأبووقال

كأبحي!.النبيمعهاجرتزينبإن:وقتادةالشعبيوقال

.(3)حصأوالأول:الواقديقال

منافيعبدبنشمسعبدبنالعرىعبدبنالربيعبنالعاصأبووكان

وقيل:،تميط:عهذاالعاابيواسم،البطحاءبخزويعرفالغئشميئالقرشيئ

والاكثر:،مقسم:وقيل،ياسر:وقيل،القاسم:وقيل،فشيم:وقيل،مهشم

لقيط.

مصافيآوكان،تقذمكماوفديوأيحمر،قريمثنكفارمعبدرآشهد

لابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح،(4/1170)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

اللهرضيعائشةحديثمن(2692)داودأبورواهاوالقصة،(31:)صالجوزي

عنها.

.(2/43)الكلاعيسالمبنموسىبنسليمانالربيعلأبي!الاكتفاء":انظر(2)

.(8/31)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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بمأولادهذكرفيفميك

لهفشكر،ذلكلهتريش!ذكرتلقازين!تيطققأنوأبى،!الثهلرسول

ضمزيمه،علىبمكةوتركتةمسلمةزين!ثوهاجرت،مصاقزتهكأبحيرراللهرسوذ

فغزضن،المدينةإلىشصيىعبدبنربيعةبنعدكنبنكنانةعفهابنمعوبعثها

،صخرةعلىودفعوهافخؤفوهاالأسودبنهتارمنهمىيث!يرتمنرجاذعليها

ولم،ماتتحتىذلكمرضهابهاترذفلمالدماء،وأهراقتبطنهاذافألقت

الشامإلىلتجارةخرجالفتحفبيلكانحتىشمزيمهععلىالعاأبوزوخهاترذ

كألجيرراللهلرسولسريةلميئهقافلآانصرففلما،قريشأموالمن4أمواومعه

بماالسريةقدمتفلقا،عالعاأبووهربفأخذوهم،حارثةبنزيدأميزهم

ع!بى،الثهرسولبنمبزينبعلىدخلحتىالليلعمنالعاأبوأقبلأصابوا

الناسكئروكترالصبحإلىكأخيرراللهرسولخرجفلقا،فأجارتهبهافاستجاز

سفمفلقا،عالعاأباآتجزثقدإني!الناسأيها:زين!ثفصرخت،معه

سمعت"ماسمعتم"هل:فقالالناسعلىأقبلالمملاةمن!يررالله4رسو

سمعثى!حبشيءعلصثمابيدنفسيوالذي"أقا:قال،نعم:قالوا

ودخلكأ!برواللهرسولانصرفثم،"أدناهمالمسلمينعلىيجيزإنه،سمعئمما

له"تجئينلافإنكإليلثتخفمنولامثواهاكرمي!بنية"أي:فقالابنتهعلى

السريةتلكإلىوبعث!اللهرسولفخرج،مالهطلبفيجاء:لهفقالت

مالآ،لهأضئئئموقد،غيفئمبحي!ثمتاالرجلهذا"إن:فقال،إليهفاجتمعوا

نا!مه،(1)مالهالذيإليهوتردوائخ!يشواأقفأجمث،عليكمالثةأفاءهفيءوهو

="السيرةفيكما،"لهالذيإليه"وتردوا:يقالأنإماوالصواب،الأصلفيكذا(1)
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بم
الهنىالعذبالورد

فاخئيئشيئآ،منهققذماماتهعليهنردوا،نردهبل:قالوابه"أحقفأنتمأبيئم

لأحدبقيهل!تريشمعشريا:قالثم،ماتهماليذيكلإلىفأدى،مكةإلى

أشهذفإني:قال.كريمآوفتآوجدناكفقدخيرآ،اللهجزاك:قالواماذ؟منكم

الخولهثإلاالإسلاممنمنعنيماوالله،الثهرسولمحمدآوأنالثهإلاإلهلاأن

فقلإتمخرجثم.أسلصثإليكماللهأداهافلما،أموالكمآكلأنيتظنواأن

زينمتابنتهمج!يررالله4رسوورد،إسلامهن!حومسلمآكأخيرراللهرسولعلى

.(1)عليه

النكاحعلىع!يوراللهرسولعليهرذهاأنهعباسيىابنعنعكرمةفروى

.(2)سنينسث:وقيل،سنتينبعدشيئآيخدثولمالأول

بنكاععليهردهاأنه:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووروى

،(22/430)للطبرانيالكبير"و"المعجم،(3/902)هشاملابن"النبوية=

.""إليه:مكان"عليه":المصادرهذهفيوجاء،(2/45)للكلاعيو"الاكتفاء"

لابن""الاستيعابفيكما،""الذيلفظةدون"مالهإليهداوتردوا:يقالأنأو

.(4/1702)البرعبد

ومنه،إسحاقابنعنخبركله"هذا:البرعبدابنوقال،السابقةالمصادرانظر(1)

."غيرهعنشيء

محمدقال:شيئآ"يحدث"ولم:قولهبعدولفظه،ب!سنادين(0224)داودأبورواه(2)

الحسنوقال،"سنينست"بعد:حديثهفي-الأولالإسنادرجالأحد-عمروابن

."سنتين"بعد:-الثانيالإسنادرجالأحد-عليئابن
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بمأولادهذكرفيفصك

الشير)2(.أهلمنوطائفهالشعببئقوذوهو،(1)ديدج

الغرى،عبدبنأسل!بنخويلل!بنثهالةالربيععبنالعاأبيوأئم

وأبامندهابنأنوذكر،""الصحابةكتابفيالأثيرابنذكرها،خديجةأخث

أخرجاها)3(.نعيم

.الهجرةمنعشرةاثنتيعسنةالعاأبووتوفي

!يررالثهرسولبنتزين!تأن:يعني؟صغيراآماتعليآ)ولدت:وقوله

مسترضعآكان،الربيععبنالعاأبيبنعليوهو،عليأالعاعوللأبيؤتدت

وقال،مشركيومئدوأبوهإليهع!ررالثهرسوذفضقه،غاضرةبنيفي

بنحجاجطريقمن(3/253)""سننهفيوالدارقطني،(0102)ماجهابنرواه(1)

ئحتجلاوحجافي،يثبتلاهذا2:الدارقطنيوقال،به،شعيببنعمروعن،أرطأة

الترمذيوقال."الأولبالنكاحردهافيالنبيأنعباسابنحديثوالصواب،به

الحديثين،هذينعن-البخارييعني-محمدآ"سألت:(166:ع)"العلل"في

أبيهعنشعيببنعمروحديثمنالبابهذافيأصحعباسابنحديث:فقال

(2)

(3)

جده".عن

.(4/1703)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

أنهمايريدلعله"أخرجاها":وقوله،(7/308)الأثيرلابن،الغابة"أسد:انظر

ابنذكرهوقد،مجتيالنبيعلىقدومهاحديثوهوصحبتها،علىيدلماأخرجا

أختخويلدبنتهالةاستأذنت:قالتعنهااللهرضيعائشةحديثمنالأثير

البخاريرواه.الحديث...خديجةاستئذانفعرف،قياللهرسولعلىخديجة

.(2437)ومسلم،(0361)
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بم
الهننالعذبالمورد

وأردفه،"بهأحقفالمسلئمشيءفيمسلمآشازككافر"ايىلما:!اللهرسول

،!عالثهرسولرديفثوهومكةفدخل،الفتحيومراحلتهعلىع!يرراللهرسوذ

.(1الخئمناقروقدوتوفي

ولدتزينبأن:يعني؟)غييئ(علىمعطوفمنصولث)وأمامة(:وقوله

وكان،عتىالثهرسولعهدعلىؤلدتهذهوأمامة،وأمامةعليآالعاصلأبي

قاملههاذاؤضغهاسجدإذاوكان،الصلاةفيوحملهايحئها،الله4رسو

خققها)2(.

عائشة:عنمحمد،أمعنزيلإ،بنعليعن،سلمةبنحقادوروى

إلى"لأدفعتها:فقالتجزئجمنقلادةفيهاهديةلهأهديت"خبرواللهرسولأن

عنقها)3(.فيفعققهاأمامةري!أكالثهرسولفدعاإفي"،أهليأحمب

وكانت،فاطمةموببعدطالبأبيبنعلىتزؤجهاأمامةكبيرتولما

منهزؤجها،عليئتزؤتجهافاطمةتوفيتفلقايتزوجها،أنعليآوضتفاطمة

نأخافعلىخرحفلما،الزبيرإلىبهاأوصىأباهالأن؟العؤامبنالزبير

يتزؤجهاأنالمطلبعبدبنالحارثبننوفليبنالمغيرةفأمر،معاويةيتزؤجها

وبه،يحىلهفولدت،المغيرةتزوجهاعليئمنمجذتهاقضتفلقا،بعده

الهيثميوقال،بكاربنالزبيرعن(22/424)الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه(1)

.ترىكمامنقطعوهو:(1/93)الزوائد""مجمعفي

!ه.قتادةأبيحديثمن(543)ومسلم،(494)البخاريرواه(2)

.(6/101)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(3)
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بمأولادهذكر3فصك

طايب،آبيئنغليئترؤتجقا!عاللهزشوليث!ئبؤقاطقة

كفئوبم،ؤأئم-ضيير!مات-وفخمي!ئا،والخشينالخ!نله"قؤتذت

ئزتجغقرئنغئذاللهتزؤتجها،ؤزيت!ت،الخطاببئنغقزترؤتجها

طايب.ابي

.المغيرةعندفهلكت،ئكتىكان

الله!رسولبنمبلزين!توليس،للمغيرةولالعليئتلدلمإنها:وقيل

.(1)لفاطمةالغع!ثوإنما،غعمبكلثويملأئمولالزقئةولا

لهاوتذذ،لهيخطئهامروانإلىمعاويةكتبعدئهاانقضتلفا:وقيل

الحسنإلىفخطبها،نوفليبنالمغيرةإلىشئرتخطبهافلمادينار،ألفمئة

منه.فتزؤجهاعليئابن

عليتزؤجها،!اللهرسولبنث"وفاطمة:الثهرحمهالمؤلفقال"

كلثوموائمصفيرأ،ماتوفخسنأوالحسينالحسنلهفولدتطالبأبيابن

."طالبأبيبنجعفربنعبذاللهتزؤجهاوزينمب،الخطاببنعمزتزؤجها

كنيتها:أنوغيزهالأثيربنالحسنأبوفذكرىب!جماللهرسولث!نبفاطمةأما

.أبيها)2(أئم

خلائقوذكره،(3)"دمشق"تاريخفيذلكزؤينا:النوويقال

.(7/25)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(7/239)الأثيرلابن"الغابة"أصد:انظر(2)

جعفر-طريقمنرواهوقد،(3/581)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



بم

العلماء.من

افننالعذبالمورد

المنعوتالذمياطيعليبنمحمدعبداللهأبيشيخنابخطورأيث

أبيها،أئمتكتىفاطمةوكانت:قالالأصبهانيئالفرجأبوذكر:اللغوفيبالرضبئ

الفحزر)1(.بنقغت!بذلكذكر

الحسينبنعليإلىلهبسند"فاطمة"فضائلفيالحاكمعبداللهأبووذكر

شقيمبلتمتدري!فاطمة"يا:لفاطمة!غاللهرسولقال:قالعليعنأبيهعن

.(3)"القيامةيوتمالناليعنوذريتهافطمها!تالثهإن؟فاطمة

أحمدالحسنلأبي"وغيرهمالأربعةالخلفاء"فضائلكتابمنوزؤينا

أبيبنيحعىعن،الأوزاعيإلىبسندهروى،زئجؤئهأحمدبنمحمدابن

اللهلأنعنهاالثهرضيفاطمةشميتإنقا:قالهريرةأبيعن،أبيهعنكئير،

النار)3(.عنأحتهاقنفطمتعالى

أبيه.عنمحمدابن=

محرربنقعنبذلكذكر...":وفيه،(01/451)للأصفهاني""الأغاني:انظر(1)

قلنا:."أبيهعنمحمد،بنجعفرعنزيد،بنحسينعن،نعيمأبوحدثنا:قال

السابق.التعليقانظر.""تاريخهفيعساكرابنإسنادبعينهوهو

عساكر،ابنأخرجه:وقال(1/134)"الشريعة"تنزيهفيعراقابنبنحوهذكره(2)

فيه.ئنظرقنسندهوفي

زكريابنمحمدإسنادهوفي،(1/317)""الموضوعاتفيالجوزيابنرواه(3)

الدارقطني.عنالجوزيابننقلكماالحديثيفحوكان،الغلابي
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بمأولادهذكرفيفصك

أيهنع!يررالنبيئبناتفيوالزبيزمصدباضطزقيوقد:البرعبدابنقال

ترتيبفيالأخبازبهتواترتماعلىالنف!منإليهت!كنوالذيوأصغر،أكبر

،كلثومأمالثالثةثم،رقيةالثانيةثم،الأولىزينمتأن:كأ!برراللهرسولبناب

.(1)فاطمةالرابعةثم

وقيل:،منهماالضغرىفيواخئلف،بناتهأصغركلثويموأئموفاطمة

أصغزهما.رقية

بصحيح.عنديوليس:البرعبدابنقال

الهاشمىسليمانبنمحمدبنعبداللهسمعث:الشزاجابنقال:وقال

وأنكحهامج!يرر،اللهرسولمولدمنوأربعينإحدىسنةفاطمةولدت:يقول

ر!أكالله4رسوائتتىأنبعدتزؤجها:وقيلأحد،وقعةبعدطالبأبيبنعلى

ونصف،أشهربسبعهعائشةتزويجهبعدبهاوبنى،ونصفأشهربأربعهبعائشة

وسن،ونصفآأشهروخمسةسنةعشرةن!صخعلىتزؤجهايوتمسئهاوكان

حتىعليهايتزوجولم،(2)رهشأوخمسةسنةوعشرونإحدىيومئدعلي

ماتت.

البيمتتبنيوتريش!فاطمةخديجةؤتدت:الجوزفيبنالفرجأبووقال

،رمضانفيالهجرةمنالثانيةالسنةفيعلىوتزؤجها،سنينبخمسالنبوةقبل

.(4/1893)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(2)
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بم
الهنىالعذبالمورد

بددبعلىصفرفي:وقيل،رجبفيتزؤجها:وقيل،الحجةذيفيبهاوبنى

وهذا،(1)رهشأبستة!راللهرسولبعدفاطمةوماتت،درعوهوحديدمن

.النووخ)2(وصخحهجماعةوذكره،الفصليهذاآيخزذكرهالمؤلفاختياز

ثلاثة:وقيل،أشهرثلاثهدونأو:الذمياطىمحمدأبوشيخناوقال

ثمانية.:وقيل،اشهر

لثلاث:وقيل،بشهرين:وقيليومأ،بسبعين:وقيل:النوويوقال

سنة.وعشرينتسعبنثوهيعشرةإحدىسنةرمضانشهرمنخقؤن

.(3)وثلاثينإحدى:وقيل،سنةثلائين:وقيل:النوويقال

إحدى:وقيل،سنةوثلاثينخمسآعمرهاكان:الكلبيوقال:قال

غقي!مي)5(.بنثوأسماءعليئوغسلها،(4)ةنسوعشرين

صقىبكرأباأنبعضهموذكر،العباس:وقيل،عليئعليهاوصقى

عليها.

.(31-30:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(1)

.(2/176)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

."واللغاتالأسماء"تهذيبمنوالمثبت،"وعشرين"إحدى:الأصلفي(3)

نقفولم،"واللغاتالأسماء"تهذيبفيليسسنة"وعشرينإحدى"وقيل:قوله(4)

عليه.

.(2/617)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(5)
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بمأولادهذكرليثميك

والثالمث،غفرةقوذوالثاني،عروةقولوالأوذ:الجوزيابنقال

النخعي.قوذ

.(1)أليلو؟فنت،أصخوهو:الحافظناصربنالفضلأبوقال:وقال

وغيرهما.الصحيحينفيمشهورةكثيرةوفضائفها

طالب.أبيبنعليئبنالحسنمحبأبوفهوالحسنوأما

ولم،محمدأباوكتاه،الحسنمج!النبىسماه:العسكرياحمدابوقال

المفضل:عنالأعرابيئابنعنروىثم،الجاهليةفيالحسناسئمئعرفيكن

الحسن!النبيبهماسقىحتىوالحسينالحسناسمحجباللهأن

والحسين.

وخ!ي!ين،السينبإسكانن!حذاك:قال؟باليمنفالذي:قلت:قال

.(2)السينوكسرالحاءبفتح

.العباسبنفثتمابنهامعالفضلائممنالحسنرضع

.الهجرةمنثلاثسنةرمضانشهرمنالنصففيالحسنولد

ذلك.فيقيلماأصخهذا:فدامةبنمحمدأبوقال

فسماهحربآ،أبوهسماهأؤلآوكانشعبانمنالنصففيولد:وقيل

.(31:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(1)

للنووي"واللغاتالأسماءو"تهذيب،(2/15)الأثيرلابن"الغابة"أمد:انظر(2)

(1/162).
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الهننالعذبالمورد

ترجمةفيوياتي،(؟)""المستدركفيالحاكمذكره،حسنأمج!يرراللهرسول

عبداللهعن،عمروبنعبيداللهعن"مسنده"فيأحمدالإمائموروى

الحسنؤلذلما:قالعليعن،عليبنمحمدعن،عقيلبنمحمدابن

فدعاني:قالجعفر،بعفهسماهالحسينؤلدفلما،حمزةبعفهعليئسماه

ورسولهالثه:فقلت،"هذيناستمأغئرأنأمرت"إني:فقالمج!يرواللهرسول

.(2)السلامعليهماوحسينآحسنآفسماهما،أعلم

وأمرشعرهوخقق،ىبث!بكبسابعهيوتمالحسنعنكأ!يررالثهرسولوعق

،صدرهإلىرأسهمنغ!يراللهرسوذيشبهوكان،فضةشعرهبنرنهيتصذدقأن

عندفيمارغبةوالدنياالملكتركإلىؤزعهدعاهؤليعآ،كريمآحليمآوكان

الثه.

محجئمذلكفيئهرالقأنعلى"!ررمحمدأمهأمزأليئأنأحمثما:ويقول

(3)ديم

وكان،أبيهقتليبعدالخلافةووليئ،عثماننصرإلىالمبادرينمنوكان

"المسند"فيأحمدالإمامأيضأورواه،(3/185)"المستدرك"فيالحاكمرواه(1)

(1/181).

.(1/159)المسند""فيأحمدالإمامرواه(2)

.(37357)""المصنففيشيبةأبيابنرواه(3)
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بمأولادهذكريطنصك

أربعينمناكثزوبايعه،أربعينسنةرمضانمنتمتتغشزةلثلاثعليئقتل

نحؤوبقي،للحسنأطؤغوكانوا،الموتعلىعليأأباهبايعواقدكانواألفآ

سارثم،ذلكوغيرواليمنوالحجازوراءهومابالعراقخليفةأشهرسبعه

لنأنهالحسنوغقيتقازتافلفا،معاويةإلىهووسار،الشاممنإليهمعاوية

الأمرليسفممعاويةإلىأرسل،الأخرىأكثزئقتلحتىالطائفتينإحدىتغيمت

الحجازأهلمنأحدآيطل!تلاأنوعلى،بعدهالخلافةلهتكونأنعلىإليه

طلب،ماإلىمعاويةفأجابهالقواعد،منذلكغيرإلىبشيء،والعراق

فئتينبينبهاللهيصلخسيذهذاابني"إن:!يوقولهفيالنبويةالمعجزةفظهرب

.(1)"المسلمينمن

فقيل:،معاويةإلىالأمزالحسنفيهسقمالذيالوقتفيواخئلف

منبقينلخصيى:وقيل،وأربعينإحدىسنةالأولىجمادىمنالنصففي

وأربعين،إحدىسنة:قيلماوأصخالآيخر،ربيعفي:وقيلمنها،الأوليربيع

وهتم.القوليهذاقائلإن:قيل،أربعينسنة:وقيل

ربيعفي:وقيل،وأربعينتسعسنة:فقيل،وفاتهوقتفيواخئلف

وخمسين.إحدىسنة:وقيل،خمسينسنةالأولي

يوضعفكان،مئ!لاشقتهالأشدثيت!نبتجغذةزوجظأن:موتهوسب!ب

ووصى،أفهجنبإلىبالبقيعودينمنهفمات،يومآأربعيننحوالظ!ثتحته

!ه.بكرةأبيحديثمن(3430)البخاريرواه(1)
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يهـنىالعذبالمورد

.(1)والخلافةالنبوةلناالثهتخغغأنأرىلا:وقالالحسينأخيهإلى

وغيرهما.الصحيحينفيمشهورةكثيرةومناقبه

،!اللهرسولوريحانة،الحسنشقيقعبداللهفهوالحسينأخوهوأما

وعقأذنهفي!اللهرسولأذنولدولما،منهأسفلماإلىالضذرمنوشتفة

على"حسين"بل:فيالثهرسولفقالحربآأبوهوسماه،أخيهعنعقكماعنه

.تقذموقدجعفرآسماه:وقيل.اللهشاءإنيأتيما

أربع.شعبانمنخلونلياليفي!الثهرسولبنتفاطمةولدته

،ثلابسنة:الواقديوقال،(2)شعبانمنخلونلخصيى:الزبيروقال

إلاالحسنولادةبعذبالحسينالحملبينيكنلم:محمدبنجعفروقال

ليلة.خمسين:وقيل،(3)دحاوطهر

التاريخ.منشهرآغشزبستةالحسنبعدالحسينولد:قتادةوقال

وفتل،الخيروأفعاليوالصدقةوالحبئوالصلاةالصومكثيزفاضلآوكان

السبت.يوتم:وقيل،الجمعةيوتم

وستينإحدىسنةعاشوراءيوتمالأحديوتم:فدامةبنمحمدأبووذكر

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(1/391)البرعبدلابن"!الاستيعاب:انظر(1)

(2/22).

.(2852)البهير""المعجمفيالطبرانيرواه(2)

.(1/001)"الأوسط"التاريخفيالبخاريرواه(3)
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بمأولادهذكرفيفصك

.كثيرةومناقئهيزاز،مشهوزبهاوقبزه،العراقأرضمنبكربلاء

ولحيتهرأيحمهوعلىالمنامفي!هالثهرسولرأيت:قالتسلمةأتموعن

.(13افنآالحسينقتلشهدث:قال؟اللهرسوليالكما:فقلت،الترافي

وهوالنهالينصفتالنائئمتر!فيما"بحيرراللهرسولرأي!ث:عباميىابنوعن

:قالالدئم؟هذاما!اللهرسوليا:فقلت،دمفيهاقارورب!بيدهأغبزأشعسثقالئم*

وهو،(2)اليومذلكفيفيلقدفؤجذ،اليوممنذألتقالهأزذلمالحسيندئمهذا

أربعابن:وقيل،سنةوخمسينثمالبابن:وقيل،سنةوخمسينسبعابن

أشهر.وستهسنةوخمسين

نودب،ثمالمكسورةوتشديل!المهملة7الحاوفتحالميمنجضئممحسنوأما

ماتأنهذكرواذكروهفالذين،بعضهميذكرهولمعلياولادفيجماعةذكره

فحشنآ.سفاهوالسلامالصلاةعليهالنبىوأن،حربأسماهأباهوأنصغيرأ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:"المستدرك"فيعبدالثهأبوالحاكمقال

موسى،بنعبداللهحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحئوبىأحمد

طالبأبيبنعليعنهانىء،بنهانئعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا

ابنيدزأروني:فقال!عالثهرسوذجاءالحسنفاطمةؤلذتلفا:قال

الحسينولدبفلما،((نسحهو!بل:قال،حربآ:قلت:قالسغيئموه؟"ما

غريب.حديث:وقال،(3771)الترمذيرواه(1)

،(12837)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(071)"المسند"فيحميدبنعبدرواه(2)

.(1582)،"المستدركفيوالحاكم
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:قالحربآ،:ث!لق:قال"؟سميتموهماابني"أروني:فقال!يراللهرسولجاء

"؟سميتموهماابني"أروني:فقالجاءالثاكؤتذبلماثم،((حسينهو"بل

ولدباسمسفيتهم"إنما:قالثم،"مخشنهو"بل:قالحربآ،سميته:قلت

ولمالإسنادصحيححديثهذاالحاكمقالومشتر"،وشتيرشترهارون

.(1)يخرجاه

وعنآدتمبنيحهـىعن"مسنده"فيحنبلبنأحمذالإمائمزؤىونحوه

.(2)إسرائيلعنكلاهماحخاح

محسنآ،و!أكاللهرسولسقاهثالثأابنآولدتأنهاوزوي:قدامةابنوقال

طفلآ.ماتأنهوالظاهز،هانئبنهانئحديثمنإلانعرفهولا:قال

.كلثومأئملعليولدتفاطمةأن:يعني؟(كلثوم)وأم:قوله

بنعمروخطبهاكأ!يرر،اللهرسولوفاةقبلولدتأنهاعمرأبووذكر

أرصذفإلئيزؤخنيها:عمرفقال،صغيرةإنها:فقال،عليئأبيهاإلىالخطاب

فقدزضيتهافإقإليكأبعثهاأنا:عليئلهفقالأحد،يرصدهلاماكرامتهامن

لك،قلثالذيالبردهذا:لهقولي:لهافقالبئردإليهفبعثهازؤخئكها،

.(3)كنعالثهرضيئرضيمتقد:قوليلهافقال،ذلكلهفقالتعمزفجاءت

.(4773)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(181و1/98)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(2)

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(8/464)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(3)

.(425-7/442)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/9541-1955)
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بمأولادهذكرفيفصل

امرأئك،فهيرضيتفإن،إليكبهاأبعثط:لهقالعليآإن:وقيل

أميرأنكلولا!هذا؟أتفعل:فقالتعليها،يدهفوضع،إليهبهافأرشل

بعثتني:لهوقالت،الخبزفأخبرتهأباهاجاءتثمكلامآ،ودكرتالمؤمنين

فيفجلسعمزفجاء،زوجكإنه!ئتيةيا:قال،كلامأوذكرت،شينيإلى

بماذا:فقالوا،زفوني:فقال،الأؤلونالمهاجرونفيهايجل!نوكان،الروضة

ع!يرراللهرسولسمعت،عليبنسطكلثومأئمتزوجمط:قال؟المؤمنينأميريا

"وصهريونسبيسببيإلاالقيامةيوتممنقطعوصهرونسبسبب"كلئ:يقول

الصهز،إليهأجمعأنفأردث،والنسمثالسب!ثوالسلائمالصلاةعليهبهليفكان

جعفر،بنعونغمزبعدوتزؤجهاألفآ،أربعينمهرعلىوتزؤجهافزفوه

وزقية)1(.الاكبرعمربنزيدلعمروولدت

عطاءعنهاروى"بحبرر،اللهرسوليقوذبسفينةالمعروفيمفزانعنزؤت

.(2)"دمحأالإمام"مسندفيالسائبابن

أوذ،اصئهمائذزولم،واحدوقمبفيزيدوابئهاكلثومأثموتوفيت

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(8/463)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

."ترفوه"،""زفوني:نمكا،"فزفؤوه"،""رفئوني:وفيهما،(7/524)

أتيت:قالالسائببنعطاءطريقمن(3/484)"المسند"فيأحمدالإمامروى(2)

يقالكأخبرللنبيمولىحدثني:وقالتفرذتها،الصدقةمنبشيءعليابنةكلثومأم

القومومولى،الصدقةلناتحلئلابيت4آ"إتأ:قالقياللهرسولأن:مهران:له

."منهم
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ققاتت،غقانئنغثمانترؤتجقا،!عاللهزشوليبئهمثؤزقئة

ائئا،زقتةلهؤؤتذت،مجئذةقماتت،كفئويمأئمترؤخئئم،مجئذة

ئكنق.كانؤبه،غئذاللهق!قاة

منمنهماواحديوزثلم:ستتانفيهماوكانتعمز،بنعبداللهعليهاوصلى

.الإماميليمماأفهقبلزيدوقذمأوئهما،ئغزثلملأنهصاحبه

نأ:يعني؟(طالبأبيبنجعفربنعبداللهتزوجها)وزينب:وقوله

زينب.!نهلعليولدتفاطمة

وكانت2لجيرر،النبيأدركتهذهزينبأن:الأثيربنالحسنأبووذكر

أبيبنجعفرأخيهبنعبداللهمنعلليوالذهازؤجها،تجرلةلبيبةعاقلةامرأة

معوكانت،كلثوموأئمومحمدآوعباسآالاكبروعونآعليألهفولدت،طالب

معاويةبنيزيذعندوحضرت،دمشقإلىوخملت،فتللقاالحسينأخيها

.(1)عقليعلىيدكوكلامها،وكقمته

عثمانتزؤجها،وس!اللهرسولبنث"ورقبة:الثهرحمهالمؤلفقالء

رقيةلهوولدت،عندهفماتتكلثوبمأتمتزؤفيثم،عندهفماتتعفانابن

."ئكنىكانوبه،عبداللهفسقاهابنأ

لهبأبيبنعتبةتزؤجها،خديجةفأفهاع!رراللهرسولبنثزقيةوأما

.النبوةقبل

ئيثفلفا،لهبأبيبنعتبةتزؤجها:فدامةبنمحمدأبووقال

.(7/461)الأثيرلابن"الغابة"أم!د:انظر(1)
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بمأولادهذكرفيفصك

أبوقال،!1:المسد(أوتمتثهبآبىيدآ!تئت:عليهوأشزل!يىالثهرسول

ذخليكنولمففارقها،رقيةتطققلمإنحرائمرأسكمنرأسي:لابنهلهب

بايعهحين!يرراللهرسولوبايعت،خديجةأفهاأسلصتحينوأسلصتبها،

.(1)ا!ه!عقانبنعثمانوتزوجها،وأخواتهاهيالنساء

بعدثمشقطآ،منهوأسئقطت،جميعأالهجرتينالحبشةإلىبهاوهاتجز

سنينت!سوبلغ،المؤلفذكرهوقد،ئكتىكانوبهعبذالثهلهؤتذتذلك

لهتلدولم،أرحسنةالأولىجمادىفيأفهبعدفماتوجههفيديكفنقره

غيزه.شيئأ

ليسهذاأنبعضهمذكرشيئأ،عثمانمنتلدلمرقيةإن:قتادةوقال

كلثويم)2(.أئمأخئهاشيئألهتلدلمالتيلهعاتمابصحيح

الخروقي"!يرراللهرسولأرادحينوقرضتالمدينةإلىهاجرترقيةإنثم

بديىإلىالثهرسولوخرجلئمزضها،عثمانزوتجهاعليهافخلف،بديىإلى

مهاتجيرمنشهرآغشزسبعةرأسعلىببدلياللهورسولمفتوفيت،مريضةوهي

.والسلامالصلاةعليه

ع!م!راللهرسولناقهعلىالمدينةفدخلبدرمنحارثةبنزيدوقدم

هنا،بماتعلقلهمابالهامشزينبالسيدةمناقبفيتقدم:الأصلهامث!في(1)

جعه.فرا

.(4/0184)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)
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قبرها،علىالتراقيسؤواوقدفوجدهمبدر،فيجرىبمامبشرآالخذعاء

بها.فماتتالحصبةأصابهاقدوكان

زوحأحسن:يقالفكان،جماليذاوكانت:قدامةبنمحمدأبوقال

زوجها.معرقيةإنسانرآه

إليهاينظرونلرقيةتغرضونكانواالحبشةأهليفتيانأنورؤينا:قال

جميعآ.فهلكوا،عليهمفذغت،ذلكفآذاهاجمالها،منوتغخبون

تزؤقي!نهعثمانأن:يعني؟(عندهفماتتكلثومأئمتزوج)ثم:قوله

عتبةتزؤجهاخديجةأفهاهذهكلثويموأئم،رقيةبعد!عاللهرسولبنمتكلثومأئم

وأمره،البعثةقبلوذلك-لهبأبيبنعقبة:فدامةابنوقال-لهبأبيابن

فلم،بهادخليكنولمففازقها،رقيةفيدكرالذيللسببيفاليقهاأنأبوه

معوبايعتأخوائها،أسلصتحينوأسلصث،اللهرسولمعبمكةتزل

عثمانتزؤجهارقيةتوفيتفلقا،الثهرسولهاجرحينوهاجرتأخواتها)1(،

فيوتوفيتمنها،الآخرةجمادىفيبهاى!بو،ثلاثسنةالأوليربيعفي

والفضلعلىحفرتهافيونزلقبرهاعلىوجلس،الهجرةمنتسعسنةشعبان

نأ"لو:كأخمرراللهرسولقالتوفيتولفاشيئآ،عثمانمنتلدولم،وأسامة

.(2)"عثمانلزوجناهاثالثةلنا

تبعأبالشهادتيننطقن:أي؟لأمهنبالتبعيةكانإسلامهن"لعل:الأصلهامشفي(1)

."الجاهليةدرنمنشيءيمسسهنلمع!يرولهتابعونفهن!الا،لأمهن

.(7/502)كثيرلابن"والنهاية"البداية:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمأولادهذكريطنصك

ثلاثة،أنهئمائتيينفيخيج!ضلاؤ،يخلافطبلاأرتغقائتناث

ئئم،قاطقةئئم،زقئةئئم،زئتهمثئئم،ائقاييغتةؤيذقنؤأؤذ

بالقلإيتم.إئزاهيئمئئم،غئذاللهالإسئلايمييئئم،كفئوبمأثم

المئطئه،قاريةمنقإئةهيتمإئر2إلأخلإيجةمنكففئمؤأؤلادة

أشفو.ةت!ييتغذةغاشتقإلقا،قاطقةإلأقئقةقائواؤكففئم

بنصتكلثويمأئمغشلفيقنكنث:الثقفيةقائفبنتليلىوقالت

ثم،الذرغثمالجقؤ،كفنهامناللهرسوذأعطانامافأوذ،كأ!يوراللهرسول

خلفتع!يررالثه4ورسوالاكبر،الثوببفيأذرتجتثم،المفحفةثمالخماز،

.يناولنا)1(الباب

فيوالصحيخ،خلافببلاأربع"فالبناث:اللهرحمهالمؤلفقالء

فاطمة،ثم،رقيةثم،زينهمثثم،القاسئملهؤيذمنوأوذ،ثلاثةاتفمالبنين

منكفهمواولاده،بالمدينةإبراهبئمثم،عبذاللهالاسلامفيثم،كلثومأئمثم

فإنهافاطمةإلاقبقهماتواوكفهم،القئطتهماريةمنفإنهابراهيتمإلأخديجة

.أشهم"ستةبعدهعاشت

عن،الكلبيابنعنذكزهتقدمأولادهترتيبفيالمؤلفذكرهالذي

عبدالله.ذكرعندعباسابنعن،صالحأبيعن،أبيه

فيوالطبراني،(6/380)"المسند"فيأحمدوالإمام،(3157)داودأبورواه(1)

.(0825)"الأوسط"المعجم
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بالإسلاميعني؟(بالمدينةإبراهيمثم،عبذالثهالإسلامفي)ثم:وقوئه

إلىيعودو)بالمدينة(،!ابراهيئمعبذاللهولدكأخيرراللهرسوذئعثحينمن

بالمدينة"!بررلهيولدولم،خلافيبلابمكةؤلدعبداللهفإن،خاصة)إبراهيم(

التعريف.وتقدم،إبراهيمغيز

ماريةوأما،أزواجهذكرعنداللهشاءإنذكزهايأتيفإنهخديجةوأما

ووفائها.ذكرهاتقذموفاطمة،إمائهذكرعندذكرهااللهشاءإنفيأتي

!!!
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خخكئم:لأنتبرث!فف:قاذ،قتادةغن،تختىئنققائمزؤى

غفزة:غقرأزتغواغتمز،ؤاجذةخخة:قاذخخة؟يمن!عالتبى

ث!يخالثاييةؤالففزة،التي!قغزالفشركونضذ؟جين!التبيئ

غييمةقشتمث!يخلةالجغر2منؤعمرته،الفقبليائغايميمنضالخوة

عليه.فتفقضجيخ،خخيهقغوعمرته،القغذةبيفيختين

....................،القلإيتةفذومهتغذهذا

،قتادةعن،يحىبنهمامروى:"فصل:الثهرحمهالمؤلفقالء

،واحدةحجة:قالجخم؟من!ئم!النبىحخكم:لأنسبىقلث:قال

والعمرة،البيتعنالمشركونصدهحين!عالنبيئعمرة:غقوأربغواغتقز

قشتمحيثالجفرانهمنوعمرته،المفبليالعاممنصالحوهحيثالثانية

هذا،(9)عليهمتفقصحيخ.حخهمعوعمرته،القعدةذيفيحنينغنائتم

المؤلف.كلائمانتهى،،المدينةقدومهبعد

عليهمتفقوهو،""الصحيحينفيهوالمؤلفالشيخذكرهالذيوهذا

.(1253)ومسلم،(1688)البخاريرواه(1)
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الحجه.علىالعقزقذماولكنهماذكر،كما

معالتيإلاالقعدةذيفيالغقركلئأنزيادهـوهيروايتهماوفي

مثلوزوي:خاصةالغمرذكرفيهالذيالحديثفيالجوزيابنوقال

ولمغقر،ثلاث:قالتفإنهاعنهااللهرضيعائشةوأما،عباسابنعنهذا

.(1)البيتعنالمشركونصذهالتيالعمرةفيهاتذكر

رواه؟يحىبنهمايمعنمشهورهاهناالمؤلفأوردهالذيوالحدي!ث

،الوارثعبدبنالصمدوعبذ،الطيالسىالملكعبدبنهشائمالوليدأبو

ومسلم،خالدبنوفذبة،شميلبنوالنضز،عليئأبوحسانبنوحسان

خالد.بنهذاب:يقولاللهرحمه

يجتنيها،أن!كان،حمزة:لهايقالببقلهكني-حمزةأبوفهوأن!فأما

بنمالكبنأنس-الئضرأبووهيأخرىكنيةلهأن:الخلانأبيابنوذكر

بنجندببن-المهملتينوالراءبالحاء-حرامبنزيدبنضفضمبنالتضر

شلييمأئمأفه،الأنصارفيالنجاربنمالكبنغفروبنغدفيبنغنمبنعامر

هذاأنممقخدم،حرامبنزيل!بنخالليبنمفحانبنتيحرايمأئمأخث

وعمره!هالثه4رسووتوفي،سنينعشروعمرهالمدينةقدتمحينكأبحيرراللهرسوذ

"صحيحفيعائشةحديثوانظر.(3/247)الجوزيلابن"المشكل"كشف:انظر(1)

.(5521)ومسلم،(6851)"البخاري
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بموغمرهحجهيطنصذ

،(1)"هذلووماتهآكثز"اللهم:فقالري!ميالثهرسوللهودعا،سنةعشرون

وستة،مئةلضفبهوؤلد،مرتينالسنةفيتحيئنخفهكانحتىمالهاللةفئهئر

عليهمعجزاتهفصلفيزيادةلهويأتي،سنهمئة:وقيل،سنينوسمتمئةوعاش

.والسلامالصلاة

عمروبنعزيزبنقتادةبندعامةبنقتادةالخطابأبوفهوقتادةوأما

بنعكابةبنثعلبةبندفليبنشيبانبنشدوسبنالحارثبنربيعةابن

أسدبنجديلةبنأفصىبنهنببنقاسطبنوائلبنبكربنعليئبنضغب

ذلك.غيزنسبهفيوقيل.عدنانبنمعذبننزاربنربيعةابن

الطفيليوأباشزجسبنوعبذاللهأنسآسمع،الأعمىالبصريالشذوسى

والحسنالتهدئعثمانوأباالمسيثبنوسعيد،الصحابيينواثلةبنعامر

منجماعةعنهروى،التابعينمنوغيرهوعكرمةسيرينبنومحمدالبصري

والأعصثقالطويلوحميدالشخييانىوأيوفيالتيمىسليمانمنهمالتابعين

وحفظه.وجلالتهثقتهعلىواتفقوا،وغيزهم

فوقف،سنينعشربعدفحخ،قدحآفأخذدارهبابعلىأعرابيوسأله

،فسألوه،القدحأخذهذا:فقالكلامهقتادةفسمع،فسألهمأعرابيئعليهم

به.فأقز

حمامةكأنرأيث:فقالسيرينابنإلىرجلجاء:قالقغقروعن

حديثه.من(659)ومسلم،(5975)البخاريرواه(1)

http://www.al-maktabeh.com



افننالعذبالوردبم

لؤلؤةالتقمتأخرىوحمامة،دخلتمماأعظتممنهافخرجتلؤلؤةالتقمت

مماأصغرفخرجتلؤلؤةالتقمتأخرىوحمامة،كانتمامثلفخرجت

الحديثيسمعالحسنفذاكدخلتمماأعظتمخرجتالتيأما:قال،كانت

يسمعقتادةفهودخلتكماخرجتالتيوأما،ومواعظهبمنطقهويجؤده

محمدفذاكدخلتمماأصغرخرجتالتيوأما،سمعهكمافيؤديهالحديث

.(1)هيفويشذمنهينتقمقسيرينابن

وستين،إحدىسنة:إسحالقابنوقالزيد،ابنقاله،ستينسنةولد

وهو،ومئهغشرةشفغسنةبواسطمات:وقيل،ومئهعشرةثمانسنةوتوفي

الجماعة.لهروى،سنةوخمسينسثابن

يحعىبنهمام،عبداللهأبو:وقيل،بكرأبوفهويحمىبنهقاموأما

:ويقال،البصريالشيباني:ويقال،الأزدئغؤذ،بنيمنالغؤذخفىينارابن

اللاموكسرالمهملةالحاءوفتحالميمبضئمنسبهفيوالمحفمي،المحفي

.شيبانبندفليبنفحفمإلىنسبةالمشددة

رباحأبيبنوعطاءوالحسنقتادةمنهمالتابعينمنجماعةسمع

وغيرهم.ونافعآطلحةأبيبنعبداللهبنواسحان

هارونبنويزيدالمباركوابنقفدفيوابنغليةوابنالثوريعنهروكط

"الإيمانشعب)فيوالييهقي،(2395)"الرجالومعرفة"العللفيأحمدالإمامرواه(1)

(4777).
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بموغمرهحجهيخافصذ

.رمضانشهرفيومئهوستينثلابسنةمات،وغيرهم

يزيدوقال،المشايخكلفيثبث:حنبلابنوقال،ثقة:معينابنقال

الجماعة.لهروى.الحديثفيقويآكان:هارونابن

البخارفيخزقي:(واحدةحجة:قالحجة؟منكأخيرالنبيئحج)كم:قوله

حدثني:قالالشبيعيئإسحاقأبيحديثمن""الصحيحكتابهفياللهرحمه

هاجربعدماحخوأنه،غزوةغشرةسبغغزامج!برراللهرسولأن:أرقمبنزيد

.(1)الوداعحجهسوىبعدهايحخولم،واحدةحجة

شئرةأبيابنحدثني:الواقديقال:"الإكليل"كتابفيالحاكموقال

مج!يرراللهرسوذحخكم:المسئببنسعيدسألث:قالفضيليبنالحارثعن

أباوسألت:الحارثقال،واحدةحجة:فقالئوفيئ؟أنإلىتنباتذنمن

منوحجفالنبوةبعدالهجرةقبلبمكةواحدةحجةحج:فقالهاشم

المدينة.

حخإنماأنهبلادناأهلعليهاختقغالذيعندناوالأمر:الواقديقال

.الوداعحجة:الناسيقوذالتيوهي،المدينةمنواحدةحجة

.(2)أخرىحجةوبمكة:إسحاقأبوقال:البخاريقال

حجتينحج:قالمجاهدعنجريجابنعنالثوريوقال:الواقديقال

.(4125)مسلمورواه،(4214)البخاريرواه(1)

.(4/5991)"البخاري"صحيح:انظر(2)
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الهننالعذبالمورد

.(1)الهجرةقبل

بمكةثئتينحججثلاثحغع!يررالنبىأن:جابرعن"الترمذي"وفي

.(2)رجاهبعدماوحجةيهاجرأنقبل

سفيانعنالخزيبيداودبنعبداللهطريقمن""ا!ليلكتابوفي

.(3)رجاهبعدماوحجةحججيهاجرأنقبلمج!يروالنبىحخ:قال

عنالمشركونصذهحيث!ررالنبيعمرةعخر؟أربغ)واعتمر:وقوله

القعدةذيفيكأشيررالنبيئخرج،الحديبيةعمرةتسغىالعمرةهذه،(البيت

الظهروصفى،ت!سسنةالقعدةذيهلاذالاثنينيوموذلكحربآيريدلامعتمرآ

سبعةعلىبالكبيرةليستقريةوهي،الحديبيةإلىووصل،الحليفهبذي

مراحل.تسغالمدينةوبينوبينها،مرحلةمكةوبينبينها:قيلمكةمنأميالي

نإ:يقال:بعضهمفقال؟الحلمنأوالحرممنهيهل:واختلف

.مص!لامنوبعضهاالحلمنبعضها

حذباة.بشجرة:الجوزيابنقال؟بالحديبيةوسميت

الثوريسفيانعنوكيعطريقمن(4/342)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيرواه(1)

.(581)الترمذيرواه(2)

حججآ،يهاجرأنقبلى!هم!ررالنبي"حج:ولفظه،""المستدركفيأيضآالحاكمورواه(3)

إسقاطمعالتحريفبعف!أعلاهالمذكوراللفظوفي،"...الوداعهاجربعدماوحج

."الوداع"كلمة
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بموغمرهحجهفيفصذ

يخففونها.العراقوأهلالياءيشذدوناليمنوأهل

وخققبهاقذتةرر!أكالنمئئفذبح،البيتإلىالوصولعنالمشركونفصذه

عليهغقرهجملةفيعائشةتذكزهاولم.عمرةلهوخسبتبهامعهوقنهو

.والسلامالصلاة

شعورهمحلقواحينإنهمحتى،متقئلةتامةعمرةأنهاالضئهيليوذكر

كأبحيرر)1(.النبيئغقرفيمعدودةفهي،الحرمفيفألقتهاالريخاحتملتهابالحل

العمرةوهذه:(المقبلالعاممنصالحوهحيثالثانية)والعمرة:وقوله

.العضاص)2(:سماها""الترمذيوفي،القضاءوعمرة،القضيهعمرة:تسقى

بآلفي!المثثرآكإلم:تعالىلقوله؟بهاآؤتىالاسئموهذا:السهيليقال

عمرةوسميت،نزلتفيهاالآيةوهذه،1194:البقرة(أيم!اعىآلحرآيرؤأطرئمت

عنضذالتيالعمرةقضىلأنهلا،عليهاتريشآقاضى"بحبررالنبيلأن4القضا

.(3)تقدمكماق!ذتتكنلمفإنهافيها،البيت

صذهمالتيعمرتهمقضاءهذهلأنبذلكسميتأنها:بعضهموذكر

بالحديبية.عنهاالمشركون

.(القعدةذيفيحنينغنيمةقسمحيثالجعرانةمن)وعمرته:وقوله

.(4/06)للسهيليلاالأنف"الروض:انظر(1)

.(4/411)للسهيلي"الأنف"الروض:وانظر."الترمذي"سننفيعليهنقفلم(2)

.(511-4/411)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

وهذه،تقذمكماالغقر.منتقدملقاراجغ(القعدةذي)في:فقوله

الثالثة.العمرث

وألفخفيفهمهمله5وراالمهملةالعينوسكودبالجيمبكسرو)الجعرانة(

،4الراوتشديل!،المهملةوالعينالجيمبكسرأيضآوتروى،تأنيمبوتاصونودب

أقرفي.مكةإلىوهو،ومكةالطائفبينمعروفموضغوهو

.الهجرةمنثمالبسنةالقعدةذيفيحنينغنائتم"!ي!النبيئق!تمبها

عمرتين:اغتقزع!يرراللهرسولأن:عائشةعنداود"أبي"سننوفي

.شؤال)1(فيوغفرة،القعدةذيفيغفرة

أعلئموالثههيشوالفيهيالتيالعمرةهذه:القرطبيالعباسأبوقال

،القعدةذيفيغقر؟وكلئ،شوالأخرياتفيبهاأحرم،الجغرانهعمرة

فيوكفلهاشوالأخرياتفيبهاابتدأيكونأنالئسبتان)2(؟عليهافقهمذقت

.القعدةذي

الكعبى:محرشيىحديثمنوالنسائيوالترمذيداودأبيكتابوفي

عمرتهفقضىليلآ،مكةفدخلمعتمرآ،ليلأالجغرانهمنخرجاللهرسولأن

عمرتهخعتتذلكآخليفجن،كبائ!ببالجعرانةفأصبحليلتهمنخرجثم

.(3)الناسعلىهذه

.(1991)داودأبورواه(1)

.(3/367)للقرطبي""المفهم:انظر(2)

-:الترمذيقال.(2863)والنسائي،(935)والترمذي،(9961)داودأبورواه(3)
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بموغمرهحجهفيفمذ

مناعتمرع!رزالنبيأن:جعفربنمحمدعنسعدلابن""الطبقاتوفي

.(13ايبنسبعونمنهااعتمر:وقالالجعرانة

تميتالقيقتينالطائفمناعتمر:عباسابنمولىعتبةعنأيضآوذكر

شوالي)2(.من

اختلفقدالعمرةوهذه،الرابعةهذه،(حجتهمع)وعمرئه:وقوله

أريعآ،عقزهعذمتمتعآأوقارنآكانع!يرراللهرسولإن:قالفقن؟فيهاالعلماء

ع!رزاللهرسولإن:قالقنلأنوذلك،ثلاثآعذهاففردآكانإنه:قالوقن

أتى:التمئعوفي،والحجبالعمرةأتى:العزافيفيقال،متمتعآأوقارنآكان

الحجبأفعالوأتىأخرم:قالففردآ،كانإنه:قالوقن،العمرةبعدبالحج

غعبها.ولامعهالاالحجمعبالعمرةيأبولم،خاصة

نسبتهايجوزإنماالرابعة:(3)بعضهمقال:المنذرفيمحمدأبووقال

اعتمرهاوالسلامالصلاةعليهأنهلا،بحضرتهوغمقتبهاالناسنآقزلأنهإليه

بنفسه.

معقزنقاالتيفهيحجتهمععمرئهوأفا:القرطبيالعباسأبووقال

الحديث.هذاغير"خبرالنبيعنالكعبيلمحرفينعرفولا،غريبحديثهذا=

.(2/171)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

نزلالطائفمن!عاللهرسولقدم"لفا:ولفظه،نفسهالموضع،السابقالمرجع(2)

."شوالمنبقيتالقيلتينوذلك،منهااعتمرثمالغنائمفقسمالجعرانة

.(4/437)"البخاريصحيح"شرحفيبطالابنهو(3)
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عمر.ابنعنديمزماعلىأردفهاأو،أنسيىروايةعلىحجته

والسلامالصلاةعليهأنهعلى"موطئه"فياللهرحمهمالذواعتمد:قال

نأعلىبناءحختهمعالتيوأسقط،شوالفيإحداهاغقرثلاثاعتمر

بالحج.ففردآكان"!فهالنبى

فيه.واخئلفعليهائمقمماذكرناهماغيزعمرةكأبحيورللنيئنعلئمولا:قال

شهرفيمعتمرآخرجوالسلامالصلاةعليهأنهالدارقطنيذكروقد:قال

.بالمعروفوليس:قال،رمضان

ذلكفيغقطتهفقد،رجبفياعتمرأنه:غمرابنقوذوأما:قال

.(1)الصحيحوهو،إليهاورجع،عليهاينيهزولمعائشة

الصلاةعليهأنهالدارقطنيئروايةفيوجاء:المنذركنمحمدأبووقال

وكانشوالفيغمقهاالتيولعلها:قال،(2)رمضانفيمعتمرآخرجوالسلام

منمكةلفتحخرج2!بررالنبيئلأنصحيحوهذا،رمضانفيلهاخروجهابتداء

فاعتمر،شؤالفيوالطائفحنييإلىوخرج،وفتحهارمضانفيالمدينة

بالجعرانةالتيالعمرةهذهنسبةفيصخ،القعدةذيفيأوشواليأخريابفيإقا

فينسبئهاوصخ،رمضانفيكانخروجهابتداءلأنرمضانفييكونأن

الذيللحديثالقعدةذيفيبهاأتىوأنه،عائشةقوليمنتقدمكماشوال

.(368-3/366)القرطبيالعباصلأبي""المفهم:انظر(1)

.(2/188)"سننه"فيالدارقطنيرواه(2)
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بموغمرهحجهيطنصك

الؤدآلح،خخةخغؤالتييمخقنما،ققئم:واغتقزبقكةخغقاؤآقا

.قذا"غايميبعذتزؤبيآلأ"غسى:ؤقاذ،فيهاالتامنؤدع

.القعدةذيفيكقهاغمزةإن:فيهقال

.(1)عمرةفيالبيتيدخللم!يررالنبيأن:أوفىأبيبنعبداللهوعن

المؤلفذكركماالمدينةوالسلامالصلاةعليهقدومهبعدكفهاالغقزوهذه

الثه.رحمه

والتي،يحفظفلمواعتمربمكةحجما"وأما:اللهرحمهالمؤلفقال*

عاميبعدترونيلاان"عسى:وقالفيها،الناسعوالوداعحجةحج

.(2)"اذه

الحج.ذكرعلىالفصلهذاأولفيالكلامتقدم

يقالأنالعلماء؟اكثرعليههذا:فيها(الناسوعالوداع)حجة:وقوله

كراهية.ذلكفييكنولم،الوداعحجة:الحجةلهذه

عنطاوميىعنشلييمأبيبنليثعنالثورفيحدثني:الواقديوقال

:قال؟الإسلامحجة:فقيل،الوداعحجة:يقالأنقية:قالعباسابن

.(3)معن

.(5231)البخاريرواه(1)

صحيح.حسنحديث:وقالجابرحديثمن(886)الترمذيرواه(2)

الأسديعبداللهبنمحمدطريقمن(2/188)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

في=الحافظعنهقالسليمأبيبنوليث.بهالثوريسفيانعنعقبةبنوقبيصة
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الهننالعذبالمورد

،الوداعحجةإلاالحقيقةفيإليهيضافأنينبغيولا:السهيليقال

فلم-وغيره""الترمذيفيتقدم-كمابمكةكانإذالناسمعحغكانوإن

حسابعلىوقتهعنمنقولآكانالحجلأن؟وكمايهالحجسنهعلىذلكيكن

قتغالذيهووهذا،يومآعشرأحدسنةكلفييؤخرونهالشمسيةالشهور

أرادوكان،الإسلامدارمكةكانتحتىالمدينةمنيحخأنمني!جمالثهرسول

المشركينبقاياأنفذكر،بيسيرمكةفتحب!ثر،وذلك،تبوكمنفئققتهيحغأن

فيوذلك،عهذهعهدذيكلإلىنتذحتىالحخفأخرعراةويطوفونيحجون

وانحسايمالشركرسومانمحاءبعدالعاشرةالسنةفيحجثم،التاسعةالسنة

يوتمكهيئتهاستدارقدالزمان"إن:الوداعحجةفيقالولذلك،الجاهليةرت!يل

.(1)"والأرضالسماواتالثهخلق

!!!

حديثهيتمزولمجذآاختلط"صدوق:(499و464:)ص"التهذيب"تقريب=

.متروكأيضأوالواقدي:قلنا،"فترك

.(161-4/511)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1!
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فؤهذا،بتفمي!هغروةومجشرينخفشا!اللهزشوذغرا

ئنوفوسىقغشو،ؤآئو،إسئخا!قئنفخقذقاتةالقشفوز،

وغيزفئم.غقبة

.....................،ومجشرينشئغا:ؤقيل

الثه:رحمهالمؤلفقالء

غزواته"في"فصل

المشهوز،هوهذا،بنفسهغزوةوعشرينخمسأ!باللهرسوذ"غزا

وغيزهم.عقبةبنوموسىمعشروأبوإسحاقبنمحمدقاله

."وعشرينسبعأ:وقيل

منالواحدةالمرةفهي،غزوة:قيلإذا:""المحكمفيليميدهابنذكر

.(1)ةنسعملفهو،غزاة:قيلوإذا،الغزو

مئة.ثلاثإلىري!فنأخمسةبينما:والسرية

.(2)ةئمأربعنحوالخيلمنهي:وقيل:قال

.(6/39)سيدهلابن""المحكم:انظر(1)

.(8/057)سيدهلابن""المحكم:انظر(2)
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ئبعمثمئهأربغأقصاهايبلغالجيشمنطائفةالسرية:الأثيرابنوقال

وخيازهمالعسكرخلاصةلأنهمبذلكشفواسرايا،:وجمغهاالعدؤ،إلى

التفيس)1(.الشرفيالشيءمن

وخفتة.سرآتئفذونلأنهمبذلكشفوا:وقيل

أربغالسراياخير:لقالياةوهذهراءالشزلاتملأن؟بالوجهوليس

مئة.

مغازقينعقئمكنا:قالخسينبنعليئإلىبسندهعساكرابنوروى

.(2)القرآنمنالسورةنعفمكماع!بررالثهرسول

.غزوةعشرةتسعبنفسهع!يورغزواتهوجميغ:الأثيربنالحسنأبوقال

.غزاةوعشرينستأغزا:وقيل

وعشرين.سبعأ:وقيل

؟واحدةالقرىوواديخيبرغزاةجعل،وعشرينستآ:قالفقن:قال

وعشرين،سبعآغزواتهجعلبي!همافزقوقن،منزلهإلىخييرمنيرجعلملأنه

.غزوة)3(القرىوواديغروةخيبراجعل9

.(2/363)الأثر"غريبفي!النهاية:انظر(1)

إسنادهوفي،(1591)"السامعوآدابالراويلأخلاق"الجامعفيالخطيبورواه(2)

.متروكوهو،الواقديعمربنمحمد

.(2/172)الأثيرلابن""الكامل:انظر(3)
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بمغزواتهيطنصذ

إحدىغزا!عالثهرسولأن:عبداللهبنجابرروىوقد:عسلارابنقال

عن،الطبرانيطريقمنوزوي،(1)ديمحبنعبدكتابمنغزوةوعشرين

أربعآع!يررالنبىغزا:قالالزهريعنمعمر،عن،الرزاقعبدعن،الذبزي

.(2)غزوةوعشرين

بدزثم،الغشيرةثم،ئؤاطثمالأبواء،وهيؤذانغزاهاغزوةوأوذ

الشويق،غزوةثمشلييم)3(،بنيغزوةثم،الكبرىبدرثم،كزفيلطلبالأولى

غزوةثم،بالحجازتخزانغزوةثمآقز،ذيغزوةوهي،غطفانغزوةثم

الزقاع،ذابغزوةثمالتضير،بنيغزوةثمالأسد،خخراصغزوةثمأحلإ،

غزوةثم،الخندقغزوةثم،الجندلدومهغزوةثم،الآخرةبديىغزوةثم

ثم،الفضطيتنبنيغزوةثمقزد،ذيغزوةثم،لحيانبنيغزوةثم،فريظة

غزوةثم،مكةفتخثم،4القضاعمرةثمخيبز،غزوةثم،الخذئبيهغزوة

بدلي:غزوابتسعفيفيهاقاتل،تبوكغزوةثم،الطائفغزوةثم،خنين

ذكرههكذا،والطائفوحنينوالفتحوخيبزوالمصطلتيوفريظةوالخندقيوأحد

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(0651)"المسند"فيحميدبنعبدورواه(1)

.(222و1/216)

.(238:)ص"الحديثعلوم"معرفةفيالحاكمبهالرزاقعبدطريقمنورواه(2)

هاملابن"النبوية"السيرة:انظر.المثبتوالصواب،""قينقاع:الأصلفي(3)

،(2/58)للكلاعيو"ا!عفاء"،(041:ع)البرعبدلابنو"الدرر"،(3/031)

.(2/172)الأثيرلابن"و"الكامل
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بم
االنىالعذبالمورد

الأثير)1(.ابن

وتأخير.تقديثمالمؤرخينعندبعضهاوفي

تسعفيقاتلوالسلائمالصلاةعليهأنهحزيموابنإسحاقابنوذكر

.آنفا22(المذكوراب

وابنإسحالقابندكرمانحؤودكر،تسعفيقاتلأنه:سعدابنوذكر

.الخندقعلىالمزيسيغوسقاهاالمصطلقوقذم،حزيم

اللهولكن،النضيربنيفيقاتلأنهروايتهمبعضوفي:سعدابنقال

وفيلخيبز،منمنصرقهالقرىواديغزوةفيوقاتل،خاصةنفلآلهتجغقها

.(3)الغابةفيوقاتلأصحابهبعفق

خمسآغزاصيئالثهرسولأن:الفصلهذافيالثهرحمهالمؤلفوذكر

إسحالقبنمحمدعنونقله.المشهورهوهذا:وقال،بنفسهغزوةوعشرين

وغيرهم.غقبةبنوموسىقغشروأبي

وعشرين.سبعآ:وقيل:قال

.(4)ةوزغوعشرينخمسأغزاإنه:""السيرةفيحزيمبنمحمدأبوقال

.(2/172)الأثيرلابن"الكامل":انظر(1)

(5/465)للبيهقي"النبوةدلائل"و،(6/19)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(16:)صحزملابن"السيرة"جوامع:وانظر،إسحاقابنعن

.(2/6)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

.(16:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(4)
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بمغزواتهفيفصذ

نققهقنلييقعلمالثلاثهالأئمههؤلاءعنالمؤلفثنقلهالذيوهذا

الثه.رحمهالمؤلفغيرمئهوسبععشرةثمانسنةصفزمستهلإلىعنهم

إليهبسنده"الطبقات"فيروىسعل!ابنن!ف:إسحاقابنعننقلماأفا

.(1)ةوزغوعشرونسبعبنفسهغزاهاالتيع!يرراللهرسوليمغازي:قالأنه

المؤلفتالغخفمالبعقبكيبابنالمعرولهثالحسنبنالكريمعبذوسأل

،غزوةوعشرينخمسآبنفسهغزاإنه:ت!لقإنك:فذكر،ذلكعناللهرحمه

خطمننقلئهاالتيالنسخةفيوإن،إسحالقابنذلكقالفيقنذكرتوانك

وفضلها،غزوةوعشرينسبعآغزاأنهإسحاقنابنعنالشقفبئالحافظنسخة

!؟غزوةغزوةمسقاة

تعالى:اللهرحمهالمؤلففأجابه

ن!صخإنها:قالوأنه،إسحاقابنإلىوإضافئهاالمغازيوأما

أينمنأدريفلا،تفللمماغيرهعلىأوعليهأقوذأنبالئهفأعود،وعشرون

عنه.ثبتبماوقل!ترجعتوالأمسطورآعنهوجدتهفإن،ذكرته

.(2)وعشرونسثوهيالغزواتمجذةإسحالقابنوذكر:السهيلىوقال

حسينعن"الطبقات"فيسبابننروى:معشرأبيعننقلماوأفا

معشرأبيعنأيضأذلكروىوقد،(2/5)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

عقبة.بنوموسى

.(4/386)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالورد

.(1)ةوزغوعشرينسبعآبنفسهغزامج!يررأنه:عنهمحمدابن

مولاهم،الهاشمىالشئديالرحمنعبدبننجيخاسفههذامعشروأبو

المنصورأئمفاشترت،فأدىمخزومبنيمنلامرأةمكاتبآوكان،المدنى

.ولاءه

الغنكدلي،بنومحمذ،القرظىكعببنمحمدمنهمجماعهعنروى

.عروةبنوهشام،الققئرئوسعيذ،ونافغ

يخيموأبو،ووكيع،وفشيم،هارونبنويزيذسعد،بناللي!ثعنهروى

الواقدئ.عمربنومحمد،دكئنبنالفضل

جفطه،يتلييمنمعشرأبيفيالعلمأهلبعفقتكقموقد:الترمذكيئقال

،."*2*!ء.نحيح)2(:واسمه

ويضغفه)3(.عقيحذثلاسعيل!بنيحعىكان:عليبنعمرووقال

أحمدكان:فقالمعشرأبيمغازيذكرأبيسمعت:حاتمأبيابنوقال

.(4)بالمغازيبصيرآكان:ويقوليرضاهحنبليابن

.(2/5)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/172)"الترمذيسنن":انظر(2)

حاتمأبيلابن"والتعديلو"الجرح،(2/172)للبخاري"الأوسط"التاريخ:انظر(3)

.(29/325)للمزي"الكمالو"تهذيب،(8/494)

.(8/494)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر(4)
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بمغزواتهفيفصذ

.حافظا2؟(كيشآكان:نعيمأبووقال

صدوق:ززعةأبيوعن،صدوق:فقالاعنهزرعةوأبوحاتمأبووشئل

بالقوفي)2(.وليسالحديثفي

كان:قالأبيحدثني:معشرأبيبنمحمدبنالحسينبكرأبووقال

وبيغف!رق،هلاليبنالوليدبنالرحمنعبذ:ئ!زقنأنقبلمعشرأبياسئم

ب!نبموسىلأئمفاشئرينجيحأ،فسقوهأسدبنيمنقوئمفاشتراه،بالمدينة

منأنهيذكزمعشرأبووكان:قال،هاشيملبنيميرائهفصارفأعتقتةالمهدفي

ماللث)3(.بنحنظلةؤلل!

سبعينسنةمعشرأبوومات،ماجهوابنوالترمذخداودأبولهروى

ومئة.

إسماعيلعنروىسببنمحمدفإن:عقبةبنموسىعننقلماوأقا

موسىعفهعن،عقبةبنإبراهيتمبنإسماعيلعن،أوشيىأبيبنعبدالثهابن

.(4)غزوةوعشرينسبعآبنفسهغزاأنه:عقبةابن

المدنىالأسدئعتافيىأبيبنموسىمحمدأبوهوعقبةبنوموسى

الراءوفتحالمهملةالطاءوسكوفيالميمبكسرالمطزقن،العؤامبنالزبيرمولى

.(13/459)للخطيببغداد""تاريخ:انظر(1)

.(8/494)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر(2)

.(13/458)بغداد،تاريخ"فيالخطيبرواه(3)

.(2/5)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(4)
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الهنىالعذبالورد

ومحمد،إبراهيتمأخو-باليمنموضعآأحسبةيمطزق:الذمياطيقال-قافثم

خالدأئموسمع،سببنوسهل،ماللثبنوأنم!نغفرو،بنعبداللهأدرك

منهم:التابعينمنجماعةوسمع،صحبةولهاالعا!،بنسعيدبنخالدب!نب

عبدالثه.بنوسالم،ديناربنوعبدالله،وقاعيىبنوعلقمة،وكريسب،نافغ

غتينةوابنوالثوركقخزيجوابنالأنصارئسعيدبنيحعىعنهروى

الصالحالشيخبمغازيعليكم:وقال،أذميىبنومالذالمباركوابنوشعبة

ثقة.ف!نه:روايةوفي،عندناالمغازيأصخفإنها،عقبةبنموسى

ثقة.:والعجليئوأحمذسعدابنوقال

.الثقاتمن:طفمانبنإبراهيموقال

ومئه.وأربعينإحدىسنةمات:عليبنوعمروخياطبنخليفةوقال

.(1)الجماعةلهروى

سبعآ-بنفسهغزواته:يعني-كانت:الواقديوقال:السهيليقال

القرىواديبغزوةاتصلتخيبرغزوةلأنالخلالهثجاءوإنما،غزوةوعشرين

.واحدة)2(غزوةبعضهمفجعلها

تقذم.وقدالأثير)3(،بنالحسنأبوقالوكذلك

الواقدئونقله،وعشرينسبعغيزالذمياطىمحمدأبوشيخنايذكرولم

بعدها.وما(29/012)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(1)

.(4/386)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(2/172)الأثيرلابن""الكامل:انظر(3)
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بمغزواتهيطنصك

نخؤها.أونو!فخوالشزاياوالئغوث

وتيي،والخئذقي،وأخل!،تذيي:يشعفيإلأئقايلولم

ؤقذ،والطائ!،وختيز،قكةوقتحوخئتز،،والفضطيقي،فزئطة

وهذا.التضيروتيي،الغاتؤوفي،الفزىبؤاديقاتلإتة:قيل

الواقدفي.قوذ

.(1)جماعهعن

نحؤها.أوخمسونوالسرايا"والبعوث:المؤلفقال8

قريظة،وبني،والخندقيوأحلإ،،بدبى:تسعفيإلايقانلولم

والطائ!.،وحنيؤ،مكةوفتحوخيبز،،والمصطلقي

.النضير"وبنيالغابةوفيالقرىبواديقاتلانه:قيلوقد

."الواقدفيقوذ"وهذا:قال

غزواب)2(.تسعفيغ!يررالله4رسووقاتل:السهيليوقال

.(3)القرىوواديالغابةمنهاغزوةعشرةإحدىفيقاتل:الواقديوقال

.(4)شريةوأربعينسبعآفيهابعثالتيسراياهوكانت:الواقديقال

.(2/5)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(4/386)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

للسهيلي"الأنفو"الروض،(2/6)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

(4/386).

.(6-2/5)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)
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كماوثلاثونسثهي:فقيلوالسراياالبعوثوأفا:السهيليوقال

قوذوهو،وأربعونثمان:وقيل-إسحاقلابن""السيرة:يعني-الكتابفي

.(1)الواقدي

كانتوالسراياالبعوثأنبعضهمإلىالمسعودفيتم!نو:السهيليقال

.(2)ستين

،""الطبقاتفيسبابنرتبهماعلىوالسراياالغزوابأذكرأناوها

.الخلافمنفيهنقلماوأذكر

(3)المطلبعبدبنلحمزةاللهرسولمغقذهلواء4أوفكان:سعدابنقال

بعثهأبيفقاللواءوكان،فقاتجرهمنأشهرسبعهرأسعلىرمضانشهرفي

المهاجرينمنشطرينكانوا:بعضهموقال،المهاجرينمنرجلأثلاثينفي

منأحدآيبعثلموالسلامالصلاةعل!لأنهالأوذ؟والصحيخوالأنصار،

منجاءتتريثيىمجيزيعترضاحمزةابهمفخرج،بدرآبهمغزاحتىالأنصار

بكسر-البحرلي!يفتفبلغوا،رجليمئةثلاثفيجهليأبووفيهامكةتريذالشام

اضطفواحمىفالتقواالعيم،ناحيهمن-ساحله:يعني؟المهملةالسين

أنهاف!ما،""الواقدي:كلمةفيهوليس،(4/386)للسهيلي"لأنفاسوض\ا:انظر(1)

الله.رحمهالمصنفمنوهم-الواقدي:أي-ذكرهأنأو،المطبوعمنسقطت

.(4/386)للسهيليالأئف""الروض:انظر(2)

منوالمثبت،"المطلبعبدبن"لحمزة:مكان"عبداللهبن"محمد:الأصلفي(3)

هنا.الصوابوهوسعد،لابن"الكبرى"الطبقات
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بمغزواتهيخافصك

للفريقينحليفآوكان،الخقييعمروبنقخدئ)1(بينهمفحجز،للقتال

.يقتتلواولمفانصرفوا،جميعآ

الأولى،جمادىفيحمزةعقهوبعث:""الاستيعابفيغمرأبووذكر

خرج9،الإسلامفيرايةلهغعذقنوأوذ،اللهسبيلفيغزاقنأوذفكان

.(2)الحارثبنعبيدةبعثثم،البحرليميفإلىراكبا2ثلاثينفي

المطلبعبدبنحمزةسريةاللهرسوذبعثهاسريهأوذ:المدائنيوقال

البحر)3(.ليميفإلىاثنتينسنةالأوليربيعفي

غزوةمنانصرافهبعدعبيدةوسريةحمزةسريةحزيمبنمحمل!أبووذكر

.الأبواء)4(

"بحبن،الثهرسولبعثهاسريهأوذالسريةهذهأنالعلماءمنجماعةوذكر

الحسينبنمحمدبكروأبوعائد،وابنسعد،وابن،عقبةبنموسىمنهم

الذمياطي.محمدأبووشيخناالأثير)5(،بنالحسنوأبو،البيهقي

تحريف.وهو،"مجدر":الأصلفي(1)

منه.معكوفتينبينوما،(43-1/42)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(1/370)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

.(001:)صحزملابنالشرة""جوامع:انظر(4)

،(3/8)للبيهقي"النبوةو"دلائل،(2/6)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(5)

.(2/01)الأثيرلابن"و"الكامل
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قوذوهو،(1)الحارثبنعبيدةسريهبعدأنها:ساليمبنالربيعأبووذكر

إسحالهق.ابن

رايهأوذهيحمزةرايةأنيزعمونالناسوبعفق:إسحاقابنوقال

فآشكلمعآ،جميعآشتعهماع!يرراللهرسولأنوذلكع!برر،اللهرسولعقدها

.(2)الناسعلىذلك

لها:ويقال،ؤدانغزوةبعدالسريةهذهالتزعبدبنعمرأبووذكر

.(3)الهجرةمنالثانيةالسنةمنالآخرربيعبعدوأنهاالأبواء،غزوة

:قال،حمزةسريهقبلغبيدةسريةإن:وقيل:"الاستيعاب"فيوقال

.(4)خصأوالأول:قال،جحشبنلعبداللهغقذهلواءأولإن:وقيل

ه*ء

رابخ:بطنالىمنافعبدبنالمطلبعبد!9بنالحارثبنعبيدةسرئةثم"

فيأبيفقلواءلهوعقدمهاتجير،منأشهرثمانيةرأسعلىشواليفي

أصحابه،منناميىفيحرلمحببنسفيانأبافلقي،المهاجرينمنرجلآستين

بنسعدأنإلا،للقتاليصطفواولمالسيوفت!فواولم،الرميئمنهمفكان

.(2/297)الكلاعيالربيعلأبي"الاكتفاء":انظر(1)

.(3/11)"النبوةدلائل"فيالبيهقيئإسحاقابنعنرواه(2)

.(95:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(3)

.(1/43)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)
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بمغزواتهفيفصك

وكان،الإسلامفيبهزقىقنأوذفكان،بسهيميومئذرمىعقدوقاأبي

ابنوذكر،الميمبكسر-مكزز:وقيل،حربببنسفيانأبوالمشركينعلى

الأختفبنحفصبن-الأيطوهوالكريزمن،الميمبفتحيقالأنهماكولا)1(

جهل.أبيبنعكرمة:وقيل.الحروفآيخر4والياالمعجمةبالخاء

الأبواءغزوةمنآقتلحينبعثهاالسريةهذهأنيزعمالمؤزخينوبعفق

المدينة.إلىيصلأنقبل

عهيم*

الخزار:الىىب!اقوأبيبنسعدسريةثم"

وتشديل!أولهبفتحالخزارة:والراء(الخاء)بابفيالتكريعبيدأبوقال

الخخفة.علىيضثالحجازواديهو:الزبيرقال،أخرىراب!أبعده9ثانيه

.الخزار)2(:لهيقالخئمغديرموضغ:الشكونيوقال

لواءلهوغقذمهاتجر؟،منأشهرتسعهرأسعلىالقعدةذيفيوكانت

فخرجوا،بهتمزلقريشيىعيرآتعترضنالمهاجرينمنرجلآعشرينفيأبيفق

فوجدوا،خامسهصئخفصتحوها،الليلويسيرونبالنهارتكمنونأقدامهمعلى

المدينة.إلىفانصرفوا،بالأمسمزتقدالعير

بدروبعدالعشيرةبعدوغيرهالبرعبدبنعمرأبوالسريةهذهوذكر

.(3/31)"الأنفالروض"فيالسهيليذكركما"والمختلف"المؤتلففي(1)

.(2/492)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(2)
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بم

.(1)ولىلأا

الهننالعذبالورد

ثمانيةكانواوأنهم،الأولى(2)بدليسيرتهخلاليفيحزيمابنوذكرها

(3)رفن

ء*+

:الأبواء4غزوثم+

والمدينة،مكةبينتجبل:والمذالموخدةالباءوسكوفيالهمزةبفتحوهو

الواو.بفتحؤدانغزوة:لهاويقال

الأوليربيعباقيبالمدينةع!يرراللهرسولوأقام:البرعبدبنعمرأبووقال

ثم،الهجرةمناثنينسنةمنصفرإلىكفهالعايموباقي،فيهقدمالذيالشهر

،ودانبلغحتىغبادةبنسعدالمدينةعلىواستعملصفرفيغازيآخرج

ليسبالمهاجرينوخرج،أبيفقوكان،المطلبعبدبنحمزةلواءهوحمل

بنضفزةبنيفيهاووادغ،كيدآتفقفلم،قريشيىعيزيعترضنأنصارئفيهم

تغزوالاأنعلىعمروبنقخمثيئسيدهممعهذلكوعقد،يمنانةبنقناةعبد

وكتب،عدوآعليهئعينواولا،جمعآعليهيكئرواولا،يغزونهولاضمفزةبني

ن!صخغيبئهوكانت،المدينةإلى!عاللهرسولانصرفثم،كتابآوبينهمبينه

.(98:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(1)

."خلالفيسيرته"في:الصوابولعل،الأصلفيكذا(2)

.(031:!)"السيرةجوامع":انظر(3)
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غزواتهفيفصك

أميالي)1(.ستة4والأبواودانوبين،ليلةعشرة

بم

هع*هع

:بواطغزوةثمء

.فرفولابنقاله،المهملةوبالطاءالموحدةالباءبضئم

الباء،بفتيوالفذليفييلفت!فلاوالآصيليطريقمنوزؤيناه:قال

.أغزثوالأوذ

وبينبينها،خشبذيمنتريبآزضؤىناحيةمنخهينةجبالمنجبل

رأسعلىالأوليربيعفيكأخبرراللهرسولإليهاخرجئرد،أربعةنحؤالمدينة

فهاتجره.منشهرآغشزثلاثة

الآخر)2(.ربيعفيإنها:حزيمبنمحمل!وأبوالبرعبدابنوقال

المدينةعلىواستخلفأبيف،وكان،عوقاأبيبنسعدلواءهوحمل

قظعون.بنعثمانبنالسائب:وقيلفعاذ،بنسعذ

خلفبنأمئةفيها،قريشيعيريعترضقالمهاجرينمنمئتينفيوخرج

فرجعكيدآيكنولمئواطآفبلغ،بعيرمئةوخمسوألفانىيث!يرقمنرجليومئة

المدينة.إلى

،(2/8)سعدلابن"الكبرىو"الطبقات،(95:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(1)

اختصار.فيه"الدرر"ولفظ،لهموافقوالسياق

.(201:ع)حزملابن"السيرةو"جوامع،(97:ع)البرعبدلابن"الدرر":انظر(2)
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بم
الهنىالعذبالورد

تأتيالتيجحشبنعبداللهسريةبعدهذهئواطغزوةعائل!ابنوذكر

تعالى.اللهشاءإن

*ء8

العفركق:جابربنكرزليطلب!اللهرسوليغزوةثمء

بنعليئلواءهوحملمهاتجير؟،منغشزثلاثةرأسعلىالأوليربيعفي

كرزوكان،حارثةبنزيدالمدينةعلىواستخلف،أبيفقوكان،طالبأبي

الخزفيإلىالغمييناحيةجبل-بالجقىترعىوهيالمدينةشزحعلىأغارقد

وهي-شقوانبلغحتىع!رزالله4رسوفطلبه،-أمياليثلاثةالمدينةوبينبينه

فرجع.يلحقهفلم،بدرناحيةمن-والفاءالمهملةالسينبفتح

هذهإسحالق)2(ابنوذكر،(1)الأولىبدزأنهاالبرعبدبنعمرأبووذكر

قلائل.بلياليالغشيرةبعدالغزوة

أيايم)3(.بعشرةالغشيرةبعد:حزمابنقال

*!يهء

.(95:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(1)

.(3/13)للبيهقي"النبوة"دلائلفيكما(2)

البيهقينقلهمابعينههو"ليال"بعشر:وقوله،(031:)ص"السيرة!جوامع:انظر(3)

."الدرر"فيالبرعبدابنذكرهماأيضأوهو،إسحاقابنعن""الدلائلفي

السابقين.التعليقين:انظر
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بمغزواتهفيك!مث

:الغشيرةذات!اللهرسولغزوةثم+

المهملةوبالسين،المفتوحةالمعجمةبالشينويقال،المهملةالعينبضم

.الهاءبعدم:ويقال،وفتجها

وأ"الغشيرة:()المغازيفي"البخاري"كتابفيوجاء:عياضقال

والمعرولهت:قالالهاء،وحذفيالمهملةالسينوكسرالعينبفتحالضيمير"

الفعجمة)1(.بالشينتصغيزه

سعدابنقالكأبحير؟الله4رسوإليهاوخرج،تئبغبناحيةمذلجلبنيوهو

مقاتجره)2(.منشهرآغشزستةرأسعلىالآخرةجمادىفي:وغيره

الأوتى)3(.جمادىفي:وغيزهحزيمابنوقال

علىواستخلف،أبيفقلواءوكان،المطلبعبدبنحمزةلواءهوحمل

مئتين-في:ويقال-ومئهخمسينفيوخرجالأسد،عبدبنسلمةأباالمدينة

قدفوجدها،ىيث!يرقلعيريعترضنتعتقئونهابعيرآثلاثينفي،المهاجرينمن

.الشاممنرجعتحينلهاخرجالتيالعيروهي،بأيايمذلكقبلمضت

بقيةهنالكفأقامالغشيرة)4(إلىطريقعلىأخذ:البرعبدابنوقال

.(1/276)عياضللقاضيالأنوار""مشارق:انظر(1)

.(2/9)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(201:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(3)

."الدرر"منوالمثبت،"العشيرةإلىمالكبنعليط"أخذ:الأصلفي(4)
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بم
افننالعذبالمورد

رجعثم،فذلجبنيفيهاووادغ،الآخرةجمادىمنولياليالأولىجمادى

.(1)آبرحيلقولمالمدينةإلى

نائمآرآهلأنهوذلك،ترالمحبأباعليآزر!جماللهرسوذكنىالغزوةهذهوفي

فجلس.،(2)"ترابأبا"اجلس:فقالمتمزغآ

ى!حالغشيرةمنقلإتمحينلياليإلأئمئملمأنهسالمبنالربيعأبوأ9وذكر

العفركن)3(.جابربنكرزعلىأغار

.تقدموقد،المذكورجابربنكرزغزوةعلىالغشيرةفقذتم

!يررالثه4رسوغزاما4أو:إسحاقابنقال:اللهرحمهالبخاريوقال

الفشيرة.ثم،ئواطثم،الأبواء

إسحاقأبيعن،شعبةثنا،ث!فؤثنامحمد،بنعبداللهحدثني:قالثم

:قالكأ!يرر؟اللهرسوذغزاكم:لهفقيل،أرقتمبنزيدجنبإلىكنث:قال

واعرئها:قلث،غشرةشئغ:قالمعه؟أنتغزوتكم:لهقيل،غشرةغ!ي

.الغشيرث)4(:قالأوذ؟كان

(1)

(2)

(3)

(4)

.(98-97:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر

سعد.بنسهلحديثمن(9024)ومسلم،(0035)البخاريرواه

الفهريجابربنكرزأغار"حتى:وفيه،(2/8)الكلاعيالربغلأبي"ا!تفاء":انظر

إلخ"....طلبهفيفخرجالمدينةسرحعلى

.(3733)البخاريرواه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمغزواتهفيفصك

أنهدكزإسحالقابنلأن؟إسحالقابنذكرهلقامخالف!زيدوحدي!ث

هيالتي)ثم(بأتىكأنه،الغشيرةوبعدها،ئواطوبعدها،الأبواةأولآغزا

.الغشيرةأولهاأنإسحالهقابنذكرهلقامخالفثزيدوحدي!ث،للترتيب

زيديكونأنيخلولا:فقالذلكعنالجوزيبنالفرجأبووأجاب

.(1)يعلمماذكرأو،وقتالمناوشةفيهكانماإلىأشار

أول:يعني؟()أول:بقولهأرادزيدآيكونأنيحتمل:بعضهموقال

معه.أناغزوثما

يمءعه

نخلة:إلىجحشبنعبداللهسريةثم"

المهاجرين.منغشزاثنيفيالهجرةمنغشزسبعةرأسعلىرجبفي

المهاجرين،منرجاليثمانيةومعهبعثه:البرعبدوابنإسحالقابنوقال

وشهيل،غزوانبنوعتبة،مخضنبنوغكاشة،عتبةبنحذيفةأبو:وهم

وخالد،عبداللهبنوواقذ،ربيعةبنوعامز،وقاعيىأبيبنوسعذ،بيضاةابن

البكير)2(.ابن

خالدآولاسهيلآيذكرولم،بيضاءبنصفوان:فيهمعائذابنوذكر

عكاشة.ولا

.(2/225)الجوزيلابن"المشكل!كثف:انظر(1)

.(99:)صالبرعبدلابنو"الدرر"،(3/641)هشاملابن"النبويةالسيرةدا:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

بنالخكتمأشزالذيوشو،فيهمعمروبنالمقداد:سعدابنوذكر

عامربنيبستانوهو،نخلةبطنإلىبعيرآيعتقباناثنينكلئوكان،كيسان

.(1)ةكمت!رقالذي

مكة.منليلهعلىموضغ:المعجمةبالخاءالنخليواحدة:ونخلة

المشركينعنفغيتمكألجمروالثهرسوذأقرهأميرأوذهو:نعيمأبووقال

غنيمة.

لعبداللهالإسلامفيععذترايه4أو:قالحتيشبنفيرإلىبسندهوروى

.(2)شحجابن

نأوأقزهكتابآ،معهوكتب،جحشيىبنعبذالثه"بحيرالثهرسولوأقر

يستكرةولا،بهأمرهلخافتفضيفيهينظرثم،يومينيسيرحتىفيهينظرلا

فيه:فإذا،الكتابفتحيومينسارفلما،معهالذهابعلىأحدآأصحابهمن

سمعآ:فقال،أخبارهممنلناوتعلتمقريشآبهافترضذنخلةتنزذحتىاففيىأفي

ناهفرروأنه،منهمأحدآيستكرةلاوبأنه،بذلكأصحابهأخبرثم،وطاعة

ع!برر.الثهلرسولمطيعسامعوهوإلاأحدمئاما:فقالوا،لوجهه

الحجاز،علىفسلكأحدأ،9منهميتخلفلمأصحابهومضىفمضى

فيفتخقفا،تغتعبايهكاناجملغزوانبنعوعتبةوقاأبيبنلسعدوشرد

.(2/01)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(0349)""المستدركفيالحاكمورواه(2)
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بمغزواتهيطنصك

لقريمثيىعيزبهفمرت،بنخلةنزلحتىأصحابهبقيةفيعبذالثهومضىطلبه

بنعمروفيها،الطائفمنقريشيىتجارةمنوتجارةوأدمآزبيبآتحمل

وأخوهالمخزومىالمغيرةبنعبداللهبنوعثمانكيسانبنوالحكئمالحضرميئ

.المغيرةأخوهمابل:وقيل،نوفل

وقيل:-رأسهحلققدوكان،عبداللهبنواقذلهمأشرفالقوئمرآهمفلما

فأمنوا،القوتملئطمئن-رأسهحلقوقدمحصنبنعكاشةعليهمأشرفالذيبل

طعامأ.وضتعوا،ركائبهموسزحوا،منهمعليكمبأشلاغضار:وقالوا

الشهررجبمنيويمآخرفينحن:وقالوا،فيهمالمسلمونوتشاؤز

دخلوا،الليلةتركناهموإنالشهر،خرمةقتكناقاتلناهمنحنفإن،الحرام

واقذنرمى،قتلهمعلىوأجمعواأنفسهمشخعواثم،القومفتردد،مكةخزتم

عبداللهبنعثمانواستأشز،فقتلهبسهيمالحضرمىبنغفزوعبداللهابن

معهم.كانأنهيقولقنعندالمغيرةوهرب،كيسانبنوالحكئم

نوفلآ.أخاهالهاردتتجغل،معهميكنلمالمغيرةإن:قالوقن

عهدعلىقدقاحتىوالأسيرينالييزواستاقواالهارلمح!،فأعجزهم

قتيليوأوذ،الإسلامفيغنصتغنيمهأوذوهي،معهمبماكأبحيرر)1(اللهرسول

فيالجمعبضمير"!اللهرسولعلىقدموا"حتى:والصواب،الأصلفيكذا(1)

،(3/148)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر"عهد"،كلمةوبحذف"قدموا"

.(2/61)لماالطبريو!تاريخ
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بم
الهننالعذبالمورد

عبدالثهبنعثمانز!سأقنوأوذ،الحضرميئبنغفزوالمسلمينبايديفيل

.كيسانبنوالحكم

مج!اللهلرسولوغرذالغنيمةقشمجحشبنعبذاللهكان:قيلثم

لفاالخصنالثةقزضنفلما،الخصناللهتفرضأنقبلوذلك،اه!مخ

بعضهم:وقال.الغزوةتلكفيضتغعبذالثهكانماعلىوقع،الفيءالثةآخلئ

."الحرامالشهرفيبالقتالأمرئكم"ما:لهمفقال.كفهابالغنيمهقلإموابل

زتجغحتىشيئآمنهايأخذفلموالعيرالأسيرينأمزع!يررالثه4رسوفأخر

.(1)هقححقذيكلئوأعطى،بدليغنائممعفقسمهابدر،من

بلغهمحينتريمثىوقالتققكوا،قدأنهموظنوا،أيديهمفيوشمط

يردقنفقال.الحرامالشهرفيالمالوأخذالدتممحمدسفكقد:هؤلاءأمر

.شعبانفيأصابواماأصابواإنما:بمكةكانممنالمسلمينمنعليهم

عمربغفرو،واقدقتلهالحضرميبنعمرو:فقالتيهودوتفاءلت

الحرفي.ؤقذبوواقد،الحرفيخضربمنوالحضرمى،الحرفي

ذلكفيالناس!اكثرفلغا،لهملاعليهمذلكوتعالىتباركاللهفجعل

ء!*ير!ص

ييوكبيزوصذقليحالييولخرايريتاليال!تعهراعينشئلوتك!:وتعالىتباركللهاأنزل

رآلمجتعةآدتركبزمجنذسةآقيوءوإخراجآلخرايىئحشجلىزآءبهؤ!قرآدئوم!بيلإعن

.7121:لبقرةا9(لقتليآأ!بريحن

.(2/01)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)
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بمغزواتهفيفصك

القتل.منأكبر-أهلهوأنتم-منهوإخراجكمبالئهالكفر:يقول

أخذ،فيهكانواماالمسلمينعناللهوفزفيذلكالثهأنزلفلقا

فدائهما،فيقريشوبعثت،الأسيرينوفدىاه!مخأوالغنيمةغ!يررالثهرسول

وقاعأبيبنسعد:يعني؟صاحبانا"تقذتمحتى"ألا:!الثهرسولفقال

فقدم،"صاحبيكمنقئلتقتلوهمافإنعليهما،نخشى"فإتأغزوانبنوعتبة

منهم.ذلكعندالأسيرينفأفدىوعتبةسعد

حتىع!برراللهرسولعندوقعد،إسلامهن!خوفأسلمالحكمفأقا

كافرآ.بهاوماتبمكةفلحقعثمانوأما،قعونةبئريوماستشهذ

،غزوةلهمتكونوأنالأجر،فيطمعواالقرآنمنأنزلماالثهأنزلفلما

أؤثسكآلترنيصسبيليؤجهدوأهاتجروأوآلذينامضوأءآلذليئان!:تعالىاللهفأنزل

.8121:لبقرةا9((؟)تتهرخمتلميرفين

المؤمنين.أميزجحشبىبنعبذاللهسفيالسريةهذهوفي

!يه**

:الكبرىبدرغزوةثم8

ببدليسميت،الثانيةوبدر،القتاليتذر:ويقال،العظمى:لهاويقال

-2/51)"الطبريو"تاريخ،(511-3/481)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

منرويماإلا،الزبيربنعروةعنفيهمامرويحوادثعنذكرماوكل،(17

فيذكرناكماسعدابنعنفإنه،بدرمنرجوعهحتىوالأسيرينالعيرأمر!بتأخيره

السابق.التعليق
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افننالعذبالمورد

عمروبنعبدالثهعنالخئليئغبيل!أبيطريقمن"سننه"فيداودأبووذكر

.(1)رشعوخمسةمئهثلاثفيخرج:عالعاابن

.(3)زشغوثمانيةمئهثلاثأنهالأثيرابنوذكر

:قالالخطاببنعمرعنعباسابنحديثمن"مسلم"صحيحوفي

ثلاثوأصحابهألف!وهمالمشركينإلى"!مرراللهرسوذنظربديىيوئمكانلقا

.(3)آلجرغشزوتسعةمئه

قالقنالتواريخأصحابمنازلممنفرد4قوهذا:الجوزيابنقال

ببائين-عمروبنت!تسن:المشركينإلىعينآالصفراءمنأمامهوقذم

مكان)ئسيسة()5(:داود"أبي"مصنفوفي،مهملتينوسينينموحدتين

.(2747)داودأبورواه(1)

.(2/16)الأثيرلابن""الكامل:انظر(2)

.(1763)مسلمرواه(3)

.(1/134)الجوزيلابنالم!ث!كل""كشف:انظر(4)

بلفظورواه،"ةت!تسب":مطبوعهوفي،أنسحديثمن(2618)داودأبورواه(5)

.(1901)مسلمالمصنف

النبي!بعثمسلم"وذكر:(1/121)الأنوار""مشارقفيعياضالقاضيوقال

والمعروف،مصغرالمهملةالسينوفتحالباءبضم:النسخجميعفيكذا،ئتي!ة

ابن-ذكرهوكذا،ساكنةالأولىمهملتينوسينينمفشوحتينبباءينت!تس:اسمهفي
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بمغزواتهفيفصك

الخقنيينالرغباصأبيبنوعدئ-مثناةيايثمالسينوفتحالباءبضم)تسبس(

الأخبار.يتجشسان

.ذبيانبنيمنالبسبسإن:وقيل

غلإ،بعدأوغدآالعيرتردإنما:للأخرىإحداهماتقولجاريتينفسمعا

،ب!قذض:الماءعلىوكانعمروبنمجدكنفقال،أقضيلثثملهمفآغقل

.فأخبراهكأبئالنبىأتيابذلكسمعافلقا

ببطنيصرخوهوعمروبنضمضمصوتسمعتقريدث!وكانت

غزضنقدسفيانأبيمعأموائكم،اللطيمةاللطيمة!تريشمعشزيا:الوادي

وخرجوا،سراعآالناشفتجقز،ئذركوهاأنأرىلا،واصحائهمحمذلها

خيفهموكانت،ألفثأنهم"مسلم"فيوتقدمرجلآ،وخمسينمئهتسغوكانوا

بعير.مئهسبغوإبفهم،نرسيىمئة

فأصابوا،ببدرالخبريلتمسونوسعدأوالزبيرعليآزر!أكالثهرسولوبعث

فأتؤا،العاصبنيغلامت!اليوأبو،الحخاجبنيغلامأسئقممنهالقري!ثنراوية

وقالالصلاةمنتي!أكاللهرسولونرغ،يصليقائموهوكأ!برراللهرسوذبهما

بالعذوةالذيالكثيبهذاوراءهم:قالاتريمث!؟"أين"أخبراني:لهما

قالا:مجذئهم؟""كم:قال،كثير:قالا"؟القوم"كم:لهمافقال،الفضوى

."ت!تتة":هاءبزيادةمسلمرواةبعضعندجاءوكذا،وغيرهماهشاموابنإسحاق

.(1/288)حجرلابن""الإصابة:وانظر
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قال،عشرآويومآتسعأيومآ:قالايوم؟"كلئينحرون"كم:قال،ندريلا

لهما:كأبح!اللهرسولفقال،"الألفإلىمئهتسعبين"القوئم:ع!يرراللهرسول

مكة"هذه:لأصحابهمج!برواللهرسولفقال،قريشيىأشرافتفذكرا"؟فيهم"فقن

.(1)"اهدبكأفلادإليكمألقتقد

هل:لمجدفيفقال،خائفثوهوبدرآؤزدحتىسفيانأبووتقذم

اسئتقتاثمالليلهذافيأناخاراكبينرأيثألئيإلألا،:قالأحدأ؟تم!خآ

ففئه،البعيرتغرمنفأخذمناخهماسفيانأبوفأتىانطلقا،ثملهماشنفي

يثرقي.علائفثواللههذه:فقال،النوىفيهفإذا

والمقدادوعمربكرأبوفتكفم،أصحابه"!يرراللهرسوذفاستشار

:وقالفي!أكاللهرسوذفسار،العدولقاءمنالثهرسوذيرضيبماوالأنصار

مصارعإلىأنظرلكأنيإنيوالله،الطائفتينإحدىوعدنيقداللهفإن"أبشروا

.(2)لالقوما

ليلةغشرةل!ئغالجمعةليلةجمشاءمنهاقريبآفنزلبدليعلىانحطثم

فأصاب،دهسآالواديوكانالسماءالثهوبعث،رمضانشهرمنقضت

المسير،منيمنعهمولمالأرضنلهملئدمامنهاوأصحابهع!يرراللهرسول

النبوية""السيرةفيكما،الزبيربنعروةعنرومانبنيزيدعنإسحاقابنرواه(1)

.(164-3/163)هشاملابن

،(2/27)،الطبريو"تاريخ،(2/41)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(3/34)للبيهقي"النبوةو"دلائل
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بمتهاغزو3ك!مف

"طبىاللهرسولفخرج،معهيرتحلواأنعلىيقدروالممامنهاقريشآوأصاب

المنذربنالحبابلهفقالبدر،منماءأدنىجاءإذاحتىالماء،إلىيبادزهم

نتقذمأنلناليساللهأنزتكةالمنزذهذاأرأيت!اللهرسوليا:الجموحابن

((والمكيدةالحرلث"بل:قالوالقيهيدة؟والحرلثالرأفيهوأم،عنهنتأخرولا

ماءأدنىنأتيئحتىفانهفبالناس،بمنزليليسهذاإن!اللهرسوليا:فقال

ماءفنملؤهحوضآعليهنبنيثم،الففبمنوراءهمانغؤزثمفننزله،القوممن

.(1)"بالرأيأشرت"لقد:كأ!يررالثهرسولفقال،يشربونولافنشر!ث

رأىما"الرأفي:فقالقاللهرسولعلىجبريلنزل:سعدابنوقال

.الخباب")2(

،5ماأدنىأتىحتىفسار،الناسمنمعهوقنخبرراللهرسوذفنهفق

ففيئئعليهنزلالذيالقليبعلىحوضآوبنى،فغؤرتبالففبأمرثمعليهفنزل

الله!رسوليا:وقالمعاذ،بنسعدبهأشارعريمث!رر!حب"اللهلرسولوبني،ماء

كانعليهماللهأطقزنافإنعدؤنا،نئقىثم،ركائبكعندكذر!نوفيهتكون

وراءنابمنفلجقتركائبكعلىجلستالاخرىكانتوإن،أحببناماذلك

ولو،منهمحبألكبأشذنحنمااللهنبيياأقوامعنكتخقففقدقومنا،من

فدعا،معكويجاهدونبهماللهيمنعك،عنكتخقفواماحربآتفقىأنكظئوا

.(3/167)هاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

"المستدركفيالحاكمورواه،(2/15)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

!ها.عباسابنحديثمن(5802)
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العريش.في!م!جماللهرسوذفكان،له

بدلييوم!عالنبيئعتأنا:قالعوفبنالرحمنعبدعن""الترمذيوفي

.(1)آليل

اللهإلىيبتهلالعريشإلىوزتجغ،الصفولهتكأسرراللهرسوذسؤىثم

منقضثغشرةل!ئغالجمعةيوتمذلكوكان،الفريقانوالتقى،بالدعاء

يوم:وقيل،الجمعةيومأنهالثبثوهذا:وقالسعدابنذكركذا،رمضان

.(2)تقخغشرةلتسغأو،تعتثغشرةلإحدى:وقيل،شاذوهو،الاثنين

المهاجرين،منستة:رجلأغشزأربعةالمسلمينمنيومئدواسئشهذ

الأنممار.منوثمانية

وتريش!الجموحبنعمروبنمعادجهليأبالقيقنجملةمنوكان

وضرب،جهلأبوفوقعضربةفضربهجهلأبيعلىمعادفحمل،بهمحيطة

فتعلقت،عاتقهمنيدهفطرحالجموحبنعمروبنمعاذجهلأبيبنعكرمة

عليهاتجغلآذتهفلما،خلفهيسحئهاوهوذلكيوقهفقاتل،جنبهمنبجلده

.الأخرىباليدوقاتلبالأرضيدهطرححتىتمطىثمرجله

رمق،وبهوتركهأثبتهحتىفضربهعفراء،بنضعؤذجهليبأبيمزثم

:(4/014)"والإيهامالوهم"بيانفيالقطانابنوقال،(1677)الترمذيرواه(1)

يصح.لا

.(2/21)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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بمغزواتهيطنصك

ابنفوجده،القتلىفيئلتمسأنع!يرراللهرسولأمروقدمسعود،ابنضربهثم

اللهأخزاكهل:قلتثمغنقهعلىرجليفوضعث:قال،رمتنبآيخرمسعود

صعبآ،مرتقىالغنمزويعىياازتقيتلقد:جهلأبولهفقال؟اللهعدؤأكب

شييأشذأقا،سيدهقتلعبدبأولأنتما:قال،قايفكإني:قلت:قال

رأشه،فوقع،(1)قتلنياتماليغيرفلو:البخاريروايةوفي،الايقتفكاليوتملقيئه

لته.شكرأفسجدعيهير،اللهرسولإلىفحقفئه

وانهزم،رجلآسبعونوأسر،رجلآسبعونالمشركينمنوفيل

كعببنعبدالثهالغنائمعلىواستعمل،متاغهمالله4رسووغنم،المشركون

الأنممار.منالمازنى

النساءوجر،داليكلفيشهرآالنوخقتلاهمعلىمكةأهلوأقام

فتنخن،5النساطفريبينفتؤقف!بفرسهأوالرجلبراحلةيؤتى،رؤوشهن

حولها.

معيط،أبيبنعقبةغيزأسيرآالأسارىمنكأخيررالله4رسوتقتلولم

دئهعداوتلث"علىكأشي!:اللهرسولفقالهؤلاء؟بينمنأقتل!ويلتييا:فقال

."وكفرك

بضعةوكانوا،بدليقليبفيفأئقواالمشركينبقتلىكألجيررالله4رسووأقز

بأسمائهم،يسفيهمعليهمقائئموهوولعنهم،تريمثيىصناديدمنرجلآوعشرين

!نه.أن!حديثمن(0180)ومسلم،(3795)البخاريرواه(1)
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ئلقوهأنأرادوافلغا،يومهمنفانتفخسمينأرجلآكانخلفبنأميةأنغيز

.""اتركوه:ور!جماللهرسولفقال،لحمهيتقطغجعلالقليبفي

ش!ذب:ب!تر)1(الغنائتم!اللهرسوذوقسمثلاثأ،ببدلياللهرسولوأقام

الوقعةخضزقنبينوقسمها،أميالثلاثةعلىالمدينةمنوهي،بالصفراء

بسهامهمع!يرراللهرسوذلهمفضرب،بإذنهتخففواالذينالنفروالثمانيه

بديى،أهلبخبرحارثةبنزيدالمدينةإلىع!يرالثهرسوذوأرسل،وأجورهم

ابنةزقيةدفنواقدوكانوا،بذلكفبشرهمضخىالأحديومإليهافوصل

كأشيرر.اللهرسول

.بالفداءبكرأبوفأشار،الأسارىفيوعمربكرأبا!ي!أكاللهرسولوشاؤز

شقرانالأسرىعلىوكان،بيويمالغنائمقبلالمدينةع!يراللهرسوذوقدتم

غ!ير.اللهرسولمولى

فماآلافيأربعةيومئذبدليأهلفداءبلغ:عكرمةعن""الطبقاتوفي

.(2)كلذدون

بديىيوتمضرتت:قالالزبيرعنأبيهعنهشامعن""البخاريوفي

تجتل،:مثلوالياءالسينبفتحالصاغانيضبطه،والمدينةبدربينكثيب:شيز(1)

"تاج:انظر.المكسورةالموحدةالباءوتشديدالسينبفتحوغيرهالأثيرابنوضبطه

""المغربفيالمطرزيوقال.سير(:)مادة،(12/221)للزبيدي"العروس

الثين.بكسر"شير":والصواب،بالسينيروى:(1/492)

.(2.26)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)
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بمغزواقليفصك

.(1)مهسبمئةللمهاجرين

،الزمانلطولالشذبعفقفيدخقهالزبيركلاممنهذاهل:الداوديقال

وكان،وثمانينأربعةكانواالمهاجرينلأن؟عنهالمحذثقولمنيكونأو

تأخروالرجالي"!يرالنبيئوضرب،سهمينسهمينلهافآسئقتم،أفراسثلائةفيهم

خص!منهأخرقييكونأنويحتمل،المئةتمامفهذا،وغيرهكعثمانبأمره

علىفتصحسهمأ،ثمانونلهموالباقيسهمأ،عشرونللنبيئفيكون،!النبيئ

رجلآ.وثمانينأحدآكانواأنهمروىقنروايه

عهء8

:مروانب!نبعصماءإلىالخالمئخزشةبنعديبنعميرشريةثم"

منشهرآغشزتسعةرأسعلىرمضانشهرمنتمينلياليلخصيى

.؟!اهف

تييمثوكانت،الخالميئجضنبنزيدبنيزيذعندعصماةوكانت

فيعميرفجاءها،الشعروتقول،عليهوتحزض!ري!أكالنبىوتؤذيالإسلاتم

ترضغهقنمنهمنيائمولدهامننفزوحولهابيتهاعليهادخلحتىالليلجوف

سيقهووضععنهاالصبئفنخى،البصرضريزوكانبيدهفجشها،صدرهفي

فقالكأ!ير،اللهرسولمعالصبحصلىثمظهرها،منآنقذهحتىصدرهاعلى

منذلكفيعلىفهل،نعم:قال"مروانبنست"أقتلمت:كأ!برراللهرسولله

http://www.al-maktabeh.com



بم
الهنىالعذبالورد

البصير.غميرأ:اللهرسوذوسماه،(1)"نازنغفيهاينتطخ"لا:قالشيء؟

نأ:وغيزهماالبرعبدبنغمروأبوحزيمبنمحمدأبووذكر

خرجثم،أيايمسبعةإلابالمدينةبدليمنفئضرلههبعديقملمكأجرراللهرسول

ابن:وقيل،غزفطةبنسباعالمدينةعلىواسئتخقفط،شلييمبنييريذبنفسه

ولمانصرفثمأيايمثلاثةعليهفأقامالكدر،:لهيقالماءفبلغ،مكتويمأئم

.(221أحدتفق

المدينة"خرزاللهرسولقدتمولقا:قالإسحالقابنعنبكيربنيون!نوعن

فلم،شواليأوليفيأورمضانشهرغعبفيفراغهوكان،بديىمنقزجغه

القغدة،وذاشواليبقيةبهاوأقام،نحؤهذكرثم،لياليسبغإلابالمدينةيمعئم

الأسارى)3(.جلئتلكإقامتهفيوفادى

*ءعه

اليهودفي:غقلثأبيالىعميربنسالمسريةثمء

بنيمنغقلخأبووكانمهاتجير،منشهرآعشرينرأسعلىشواليفي

"مسنده"فيالشهابنحوهوروى،(2/27)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(152-2/552)"المبهمةالأسماء"غوامضفيبشكوالوابن،(858)و(857)

.(1360)"الضعيفة"السلسلةفيكماموضوعوالخبر

.(139:)عررالبرعبدلابنو"الدرر"،(521:ع)حزملابن"السيرةجوامع":انظر(2)

.(3/163)"الدلائل"فيالبيهقيرواه(3)
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غزواتهفيفصك
بم

علىيحزضنوكان،سنةومئةعشرينبلغكبيرآشيخآيهوديآعوفبنعمرو

وأحدآبدرآشهذوكان-غميربنسالمفقال،الشعرويقول!يرراللهرسول

خلافةفيوتوفي،البكائينوأحذمج!برر،اللهرسولمعكقهاوالمشاهذ

(1)صافيةليلةكانتفلقا،دونهأموتأوغقلثأباأقتلأننذزعلى:-معاوية

ثمكبدهعلىالسيفتفوضغفأقبل،سالئمبهوغيتم،منزلي4بمناغقلثأبونام

همممنناسإليهفثاب،اللهعدؤوصاح،الفراشفيخشقحتىعليه(2)أقبل

.وقبروهمنزتهفأدخلوهقولهعلى

*عهء

قبنقاع:بنيغزوةء

بطنقينقاعوبنو،أيضآوبفتحهابكسرها:وقيل،النونبضئم(و)قينقاع

عشرينرأسعلىشواليمنالنصفتالسبتيوتموكانت،المدينةيهودبطونمن

يهوذ،أشجعوكانواسلوذ،ابنأبيبنعبداللهحلفاءوكانوا،فهاتجيرمنشهرآ

وأظهرواالعهدنقضوايهودأوذوهم،ع!بىالنبئواذغواوكانوا،صاغةوهم

بدر.وقعةبعدوالحسدالبغي

فباغتةلهابخقبقدضتالعربمنامرأةأن:العهذنقضهممنشأوكان

،"!صائفة:(2/28)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتفيوجاء،الأصلفيكذا(1)

.الحر"شديدة:أي؟"صائفة:(3/461)"الحلبية"السيرةصاحبوقال

."تحامل"ثم:"الحلبيةءالسيرةوفي،اعتمد"ثمة:،الكبرى"الطبقاتفي(2)
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بم
الهنىالعذبالمورد

كشفعلىيريدونهافجعلوا،منهمصانعإلىوجلست،قينقاعبنيبسوقي

قامتفلما،ظهرهاإلىفعقدهثوبهاطزفإلىالصانغفغقذ،فأبتوجهها

علىالمسلمينمنرجلفوثب،فصاحتمنها،فضحكواشوءئهاانكشقت

،فقتلوهالمسلمعلىاليهودفشذبيهوديآ،المقتوذوكان،فقتلهالصانع

الشرفوقع،المسلمونفأغضيت،اليهودعلىالمسلمينالمسلمأهلفاستصرخ

،حمزةلواءةوحمل،إليهم"!يرالله4رسوف!سار،(!)أقينقاعبنياوبينبينهم

عبدبنئبابةأباالمدينةعلىواستخلفيومئد،الراياثتكنولم،أبيفقوكان

وتحضمنوافحاربوا،القعدةذيهلالإلىليلةغشرةن!صخفحاضزهم،المنذر

ونزلواالرعمثقلوبهمفيقدفتحتى،الحصارأشذفحاصرهم،حصونهمفي

فآقز،والذريةالنساءلهموأن،أمواتهملهموأن"بحيرر،اللهرسولحكمعلى

بنيمنالسلميفدامةبنالمنذزكتافهمعلىاللهرسولواستعملفكئفوا،بهم

الشفم.

:فقال،عليهوألخاللهرسوذفيهمشلوذابنأبيبنعبداللهفكقم

منيمخقواأنوأمر،القتلمنوتركهم،"معهمالله"وتغنهتغنهم"خفوهم

أقلكانفما،بألييىعاتفلحقوا،الصامتبنعبادةأمزهموتولى،المدينة

بها.بقاءهم

ذكرهايأتيأرماحوثلاثةقسيثلاثسلاحهممنكأبحيرراللهرسولوأخذ

للكلاعيو"الاكتفاء"،(3/431)هشاملابن"النبوية"السيرةمنمعكوفتينبينما(1)

.(4/4)كثيرلابن"والنهايةو"البداية،(2/60)
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غزواتهيطنصك

سلاحه.ذكرعنداللهشاءإن

بم

"بحيررالله4رسوفأخذ،الصياغةوآلةكثيرآسلاحأحصنهمفيووجدوا

أموالهمقبفقوتولى،أخماسأربعةأصحابهعلىمت!قووالخمم!نصفية

بدلي.بعدخفسخضيرأوذوهي،ق!لمةبنمحمد

اليهود،وادغةالمدينةقدملقاءبحيرراللهرسولأن:إسحاقابنوذكر

شتزطفيماعليهموشزط،بحلفائهمقويمكلئوألحقكتابآ،وبينهمبينهوكتب

محمد!يا:فقالواقينقاعبنوأتاهبدليمنقدتمفلما،أحدآعليهيظاهروالاأن

،بالحربلهمعلتملافإنهم،نلصتماقومكمنيفتأننف!يملثمنيغرنلثلا

فكانوا،الناسنلنحنوإنأ،كحربهمليسحربناأنلعلصتحاربتنالوواللهأقا

العهذ)1(.نقفققنأوذ

*عه*

الشويق:غزوة*

علىالحجةذيمنخقؤنلخصيرالأحديومع!يرراللهرسولإليهاخرج

وذلك،ئبابةأباالمدينةعلىواستخلفمهاتجير؟،منشهرآوعشريناثنتينرأس

الذهننفسهعلىسفيانأبوحزممكةإلىبدليمنرجعوالفاالمشركينأن

أربعينفي:وقيل،راكبمئتيفيفخرجع!يرر،محمدآيغزؤحتىوالنساء

عليهفضربأخطمتبنخعىفأتىليلآ،التضيربنيأتىحتىبهموسار،راكبأ

.(421:ع)البرعبدلابنالدرر"":انظر(1)
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االننالعذبالمورد

شلأمإلىعنهفانصرف،قاللهرسولأخبارمنليستخبرهلهيفتحأنفأ!،بابه

وأخباليالناسخبرمنلهوتطن(1)وسقاهققراةالتضيربنيسيدوكانيمشكمابن

فأتواقريشمنرجالآفبعث،أصحابهأتىحتىليلفمنخرجثم،الثهرسول

ضادوآيخزهالراءوفتحالمهملةالعينبضم-الغزئض:لهايقالمنهاناحية

النخيلمنفحرق،أمياليثلاثهنحؤالمدينةوبينبينهبالمدينةواد:-معجمة

خقت.قديمينهأنورأى،لهأجيرآآخرورجلآالأنصارمنرجلآوقتل

بنسلأمعندمنليلتهفيرجعلقاذلكقغلسفيانأباإن:وقيل

المهاجرينمنرجليمئتيفيطلبهفيفخرج،!عالثهرسوذذلكفبلغ،مشكم

خزبآوكانتزادهمألقواقدووجدهم،سفيانأبوففاته،إثرهمفيوالأنصار

ري!أكالثهرسوذفانصرف،الشويقغزوة:فسفيت،المسلمونفأخذها،شويقفيها

أيايم.خمسةغابوكان،المدينةإلى

!هءء

الكذر:فزترةغزوة8

بنيحرة:وسماها،(2)ديبعابوقاله،بعدهاالراءواسكانالقافبضم

لابن"النبوية"السيرة:انظر.المثبتوالصواب،،وأسقاهم"فقراهم:الأصلفي(1)

للكلاعيو"الاكتفاء،،(3/166)للبيهقي"النبوةو"دلائل،(3/131)هشام

وغيرها.،(2/58)

في-ياقوتوقيدها،(3/0651)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(2)
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بمغزواقفيفصك

فيطيز:والكذر،ملساءأرض!:والقرقرة،الكذليقرارة:ويقالشلييم)1(،

الطيور.هذهمستقزأنها:يعني؟الموضغذلكبهاغرفت،كذرةألوانها

.(2)المهملةالدالوسكونالكافبضمالكذز:الأثيرابنقال

ذكزها،تقذموقد،(3)اثنتينسنةشواليفيكانت:إسحاقابنقال

سليم.بنيحرة:وسماها

هنا.وذكرها،(4)المحرمفيكانت:الواقديوقال

منشهرآوعشرينثلاثهرأسعلىالمحزممنالنصففي:وقيل

مها!ض)5(.

سليمبنيمنجمعآبهاأنبلغهلأنه؟رجليمئتيفيإليهموسار

.القافبفتح(4/226)"البلدان"معجم=

تريبآ،العبارةهذهوسيكرر،هناالمصنفذكركذا"سليمبنحرة"وسماها:قوله(1)

معونة.بئرقصةفي"سليمبني"حرةذكرتوقد،بذلكسماهاقنعلىنقفولم

،(3/339)للبيهقي"النبوةو"دلائل،(4/138)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر

وغيرها.،(162:ع)البرعبدلابنو"الدرر"

.(2/35)الأثيرلابن""الكامل:انظر(2)

.(3/163)للبيهقي"النبوةو"دلائل،(3/029)"إسحاقابن"سيرة:انظر(3)

الكذرالنبيغزوةأنترعمالواقديوأما:وفيه،(2/55)"الطبري"تارلخ:انظر(4)

.الهجرةمنثلاثسنةمنالمحرمفيكانت

.(2/31)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(5)
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افننالعذبالمورد

الله!رسوليا:ق!لمةبنمحمدقالفيهمقالتهع!يررالثهرسولقالولقا

منهمالأوسمنونفزق!لمةبنمحمدفاجتمع"نعم،،:قال؟أقتلهأنأتحمث

وأبومعاذ،بنأوميىبنوالحارث،شلآمةبنليمفكاننائلةوأبو،بشربنعتاد

"قولوا:قال،شيئآنقولأنلناائذن!اللهرسوليا:وقالواتجئر،بنىي!ئغ

.(1)"كلذمنحلفيفأنتم،لكمبداما

أخاوكان،ليمفكانوتقذم،النخليجذوعظلاليفيوتواروافخرجوا

:سلكانلهفقالالشعز،وتناشذا،ساعةمعهفتحذث،الرضاعةمنكعب

أفعل،:قال،عنيفاكتملكأذكرهاحاجهفيجئئكإني!الأشرفابنيا

قوسيىعنوزقتناالعرلبعادصئناالبلاء،منبلاله!عليناالرجلهذاقدومإن:قال

.واحدة

هذا،إلىسيصيزأمركمأنسلامابنياأحدئلثكنثلقد:كعبفقال

نساكم،ازقنوني:قال،ونزقنكطعامآتبيعناأنأريدإني:لي!فكانلهفقال

أبناكم،فازقنوني:قال!؟العربأجملوأنتنساءنانرقنلثكيف:قال

ولكنا،ؤسئقينأوبؤسئتيرهن:فيقالأحدهمث!يفأبناءنانرقنككيف:قال

.السلاحنزقئلث

نقفولم،(2/53)"الطبريو"تاريخ،(3/298)"إسحاقابن"سيرة:انظر(1)

محمد:)أي"قال:السالفةومسلمالبخاريروايةفيلكن،اللفظبهذامسضدآعليه

.فل":قالشيئآ،أقولأنليفائذن:(مسلمةابن
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بمغزواتهفيفصك

سلكاننرجع،أتوهإذاعليهمالسلاخكعسبيمئيهزلاأنليمفكانوأراد

فخرجواكأبحرز،اللهلرسولذلكوذكروا،السلاحيأخذواأنوأمرهمأصحابهإلى

منشهرآوعشرينخمسهرأسعلىالأوليربيعمنخلتليلةغشرةلأربغ

،مقمرةليلةوكانت،(1)دعسابنقالكذا،أشهربسبعةأحل!قبلالهجرة

،"اللهاسمعلىدزانطلقوا:وقالالغزقد،بقيعإلىعيه!اللهرسوذوشتعهم

بملحفتهامرأئهفأخذت،فوثبلي!فكانبهفهتف،حصنهإلىانتهواحتىفمضوا

منوأخيمسلمةبنمحمدهوإنما:فقال؟الساعةهذهتذهبأين:فقالت

نإ:فقال،الدئممنهيقالركأنهصوتآأسمغإلئي:فقالت،يحمفكانالرضاعة

لأجالت.بليليطعنهإلى؟مجيئلوالكريم

أدخلثم،ساعةفحادصلوه،الطيبريخمنهيفوخمتولمئحآلهمنزلثم

مرةهذاوضتغ!عنبركمأطي!تما:فقالشمهاثمكعبرأسفييدهلي!فكان

فاختلفت،فضربوه،اللهعدؤاضربوا:قالثمبرأسهليمفكانأخذثم،مرتينأو

سيفيفيكانيمغؤلآفذكرت:ق!لمةبنمحمدقالشيئآ،تغنفلمأسيافهم

تئقلمصيحةاللهعدؤصاحوقدفأخذئه،شيئآئغنيلاأسيافنارأيسطحين

مصرانهمنهاخرجطعنةبطنهفيفطغنته:قالنارآ،آؤقذتإلاحصنحولنا

فيمعاذبنأوسبنالحارثأصيبوقد،اللهعدؤفوقع،عانتهبلغتحتى

خرجناثمكعبرألهمنفحمفنا:قال،أسيافنابعفقأصابه،رجلهفيأورأسه

.(2/31)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالورد

خزةإلى،ئعاثعلىثم،تريظةبنيعلىثمزيد،بنأميةبنيعلىسلكناحتى

فجئنافاحتملناه،آثارنايتبغفاتانا،أوسبنالحارثهنالكوانتظرنا،الغزيف

كترنا.الغزقدبقيغبلغنافلما،ى!عالثهرسولبه

وعرفكترتكبيرناسمعفلفا،يصليالليلةتلكري!أكاللهرسولقاموقد

فقالوا:،"الوجوة"أفلحمب:فقال"خيرراللهرسولإلىانتهيناثم،قتلناهقدائآ

علىوتقل،قتلهعلىاللهفخمذ،يديهبينبرأسهوزقوا،اللهرسولياوجفك

.يهودخافتوقدأهلناإلىرجعناثمبعذ،تؤذ؟فلمالحارثرجلي

.هء

نجد:الىغطفانغزوة"

نأكأبحيررالثهرسوذبلغالراء،وبتشديدوالميمالهمزةبفتحآقزذووهي

أطرافمنيصيبواانيريدونتجقعواآقزبذيومحارببثعلبةبنيمنجمعآ

محاربب،بنالحارثبندغئوز:لهيقالمنهمرجلجمعهممج!رز،اللهرسول

فيالأوليربيعمنمضتليلةعشرةلاثنتيوخرجالمسلمينالثهرسوذفندب

.أفراسومعهمفارسآوخمسينمئهأربع

القضةبذيمنهمرجلآفأصابوا،عقانبنعثمانالمدينةعلىواستخقفط

خبرهم،منفأخبرهع!برواللهرسولعلىفأدخل،ثعلبةبنيمنجبار،:لهيقال

سائزوأنا،الجبالرؤوسفيهربوابمسيركسمعواولو،يلاقوكلن:فقال

بلالي،إلىاللهرسولوضقه،فأسلمالإسلامإلىاللهرسولفدعاه،معك
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بمغزواتهؤفصذ

فلم،الجبالدرىفوقالأعرافيفهربت،عليهمبهآفتططريقآجباربهفأخذ

أحدآ.منهمتفق

علىوألقاهماليجفا،ونشرهماثوبيهفنزعمطر،ءلجرزالثهرسوذواصاب

سيذهاوكانلدعثورفقالوا،إليهتنظروالأعرالثتحتها،واضطجعشجرة

ثمصارمأ،سيوفهممنسيفأفاختار،أصحابهبينمنانفردقد:واشجعها

؟اليوممئييمنغكقن:فقال،يريده!2اللهرسولرأسعلىقامحتىأقبل

فأخذه،يدهمنالسيف!فوقعصدرهفيجبريلودفع،""الله:ع!برراللهرسولقال

أشهذوإنيأحد،لا:قال."اليوممنييمنعك"قن:لهوقال!اللهرسوذ

إلىيدعوهمفجعلقوقهأتىثم،اللهرسوذمحمدآنأو"هللاإلاإلةلاأن

هتمإدغقتتىآدتهيغمتآدكروأمنوأاءقدينىآتهاتة،:ونزلت،ملإسلاا

أقبلثم،111:المائدة(أيهزعن!تمآيلفك!صضآيدثثكغإيئس!الوأآنقؤئم

.(1)ليلةعشرةإحدىغيبئهوكانت،كيدآيلقولمالمدينةإلىاللهرسوذ

*+*

للبيهقي"النبوةو!دلائل،(2/34)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(3/168).

الواقديلروايةالقصةعزاأنبعد(2/387)""الإصابةفيحجرابنالحافظقال

غورثبقصةشبيهةهذهدعثور(:)يعنيوقصته:خديجبنرافعبنعبداللهطريقمن

الاسمينأحدأوالتعذد،فيحتملجابر،حديثمنالصحيحفيالمخرجةالحارثابن

الاتحاد.ثبتإنلقث
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بم
الهننالعذبالمورد

سليم:بنيغزوة"

راء،ثم،المهملةالحاءوسكودب،الموحدةالباءبفتح-تخرانبناحية

خقؤنلسثاصحابهمنرجليمئةثلاثفيالفزعمنتريبآ-نونالألفوبعد

نابلغهلفافهاتجير؟منشهرآوعشرينتسعهرأسعلىالأولىجمادىمن

تخرانفوصل،مكتويمأئمابنالمدينةعلىواستخلف،سليمبنيمنجمعآبها

وذكرها،لياليغشزغيبئهوكانت،كيدآتفقولمفرجعتفزقوا،قدفوجدهم

.(1)قينقاعبنيغزوةقبلالبرعبدابن

+..

القزدة:الىحارثةبنفلدسرية*

كما9،بعذهالراء)2(وكسربالفاءالفرابابنوضبطها،بالقافوالقزدة

الحسنابيالحافظعنمنقولآورايئهالذمياطى)3(،محمدأبوشيخناأنقله

واسكالبالمفتوحهبالفاءإلايذكزهفلمالبكركقغبيدةأبووأقا،المقدسيئ

زيذماتوبها،لخزيمنجل!مياهمنماء:وقال،مهملةدالمبعده،4الرا

.(4)الخيلي

الميم:واسكانالمفتوحةالمعجمةبالغين-والغفرةالزتذةبينوهي

.(141:ع)البرعبدلابن"الدرر":انظر(1)

.(4/482)الحمويلياقوت"البلدان"معجم:انظر(2)

.(931:)صللدمياطي"النبوية"السيرة:انظر(3)

.(3/1801)للبكري"استعجممامعجم":انظر(4)
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بمغزواتهفيفصك

وكانت،مجزقيذابناحية-الكوفةطريقمنوتهامةنجدبينققهملموضع

.مهاتجير؟منشهرآوعشرينثمانيهرأسعلىالآخرةخمادىلهلالي

قريشلعيريعترض!ع!يرواللهرسولبعفأميرأ،زيدفيهاسريه4أووهي

ربيعة،أبيبنوعبذالثه،الغرىعبدبنوخؤيطمث،أميةبنصفوانفيها

ختانبنفراتدليفهموكان،درهيمألفتثلاثينوزنفضهآنيةكثيز،ماذومعه

وخههأمرهماللهرسوذبلغفلما،عرقذاتطريقعلىبهمفخرج،اليخلى

وقلإموا،القومأعيانوأفلمتالعيز،وأصابوالهافاعترضوا،راكبمئةفي

درهيم،ألفتعشرينمنهمالخصمنفبلغفخقسها،كأ!بررالثهرسولعلىبالعير

نإ:لهفقيلع!رر،النبيئبهفأتي،فراتوأيحمز،السريةأهلعلىالباقيوقسم

القتل.مناللهرسولفتركه،فأسلم،ئتزكئ!في

تريشآوأن،الأشرفبنكعبقتليقبلإسحالقابنذكرهاالسريةوهذه

،العراقطريقسلكواالشامإلىيسلكونالتيطريقهمخافوالقابدر،بعد

يدلهمحيانبننراتواستأجروا،حرببنسفيانأبومنهمتجازمنهمفخرج

.(1)الطريق

**هع

أحد:غزوة"

رأسعلىشواليمنخقؤنلياليلسبعالسبتيوتمأنها:سعدابنذكر

.(3/296)"إسحاقابن"سيرة:انظر(1)
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بم
افنىالعذبالمورد

فهاتجير\1(.منشهرآوثلاثيناثنين

منه.خقثليلةغشرةلإحدىالسبتيوتمأنها:عائذابنوذكر

شوالي.منللنصف:إسحاقابنقال"وقال،قتادةعنالبيهقيورواه

!هالنبيئققذيممنونصفلسنهبدزكانت:أنيىبنمالكعنوزؤى

بسنه.بعذهاوأحد،المدينة

يوتمالقتاذوكان،شواليفيشهرآوثلاثينأخدعلىأحدكانت:وعنه

.النهار)2(أوذأحلي

بأحدسفي،فرسنيمنأقلئمنهاوهو،المدينةجبالمنجبلوأحد

.(3)السهيليقاله،هناكأخزجباليعنوانقطاييلتوخده

ثم،قبصقوبه،السلامعليهماموسىأخيهارونقبروفيه:وقال

.(4)معتمرينأوحاخينبهمزاقدوكانا،موسىواراه

عليهقامالذيوهو،بأحدجبلعينتثنيةوغينين،غينينذو:لهويقال

أحل!.يوتمالرماةالله4رسوأقاموبه،قتلقدمحمدآإن:وقالأحديومإبليم!

وجدوامكةإلىالمشركينمنببدليخضزقنرجعولقا:سعدابنقال

.(2/36)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(202-3/102)للبيهقي"النبوة"دلائل:انظر(2)

.(3.042)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

.(3/242)السابقالمرجع(4)
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بمغزواتهنافصك

أبيإلىقريمثيىأشرالهتفمشت،الندوةدارفيسفيانأبوبهاقدمالتيالعيز

محمد،إلىجيشآالعيرهذهبربحتجفزواأنالنفسطيئونحن:فقالواسفيان

فصارتفباعوها،صيقنافعبدوبنو،أجابقنأوذوأنا:سفيانأبوفقال

العيرأهلإلىفسقم،دينايىألفتخمسين4والمابعير،ألفتفكانتذهبآ،

الدينازتجارتهمفييربحونوكانوا،أرباحهموأخرجواأموالهمرؤوش

دينارآ.

مكة،من!ث!يرقوخرجت،اللهرسولإلىكقهبخبرهمالعباشفكتب

رجلآخمسينفي-الراهب:ذلكقبليسقىوكان-الفاسقعامرأبووخرج

فرسيى،ومئتا،دارلحمئهسبغمنهم،رجليآلافيثلاثةعد؟هبموكان،قومهمن

.امرأة)1(غشرةن!ضخوالطغن،بعيرآلافيوثلاثة

المدينة،مقابلالواديشفيرعلىبعينيننزلواحتىالمشركونفأقبل

الجمعة،ويوتمالخميسويوتماليوتمذلكبهافأقاموا،الأربعاءيوتمتروئهموكان

السبت.يوتموالتقوا

فرغحينالجمعةيوتموذلك،لأقتهلبس!عالثهرسولبهمسمعفلقا

رجلي.ألفثوهموالمسلمونهوفخرج،الصلاةمن

المغرلتفصقى،حارثةبنيخزةالجمعةغمثمتةكأخبررالثه4رسوونزل

أصحابه.واستغزضن

.(2/37)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالورد

نرجع،الألفتتمةمئهثلاثفيخرجسلوذابنأبيئبنعبذاللهوكان

والريب.النفاقأهلمناتبعهبمن

وتعتأأخد،منالشدبئالسبمبصبيحةنزلحتىفياللهرسوذوسار

خبير،بنعبذاللهالرماةعلىوأقر،رجليمئهسبعفيللقتال!رراللهرسول

منتتغيروالا:وقالكمينآ،الجيشخلفتورتبهمرجلآ،خمسينوكانوا

علينا.أولناكانتإنخلفنامنيأتونالامكانكم

المسلمونفتشاغل،قريشفانهزمتالحرلثوخجت!بالعدؤ،وصافوا

قريشق،فزمت:وقالوا،مواقفهمعنزاتتذلكالرماةرأبفلقا،بالغنيمة

قث!يرقفعادت،القتالعلىوتحزضنبالدفوفيتضرئنقريشيىنساءقتذرت

ففيل،السيفثفيهمووقع،فانهزمواالرماةموقفإلىالوليدبنخالدوغطفت

"بهبرر.اللهرسولعئمحمزةمنهم،(نفراآ\سبعونيومئدالمسلمينمن

:وسئونخمسةأحديوتمالمسلمينمناسئشهذ:سالمبنالربيعأبووقال

الأنصار)2(.منوباقيهم،المهاجرينعنأربعة

ابنعنالذمياطىقالهالفطيون)3(-بنثعلبةبنيأحدفخيريقوكان

.!نأحديثمن(3850)البخاريرواه(1)

.(2/93)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(2)

هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر.المثبتوالصواب،""القيطون:الأصلفي(3)

،(2/502)للذهبي"الإسلامو"تاريخ،(2/73)"الطبريو"تاريخ،(4/37)

.أثبتناهكماإسحاقابنعننقلوهجميعهم
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بمغزواتهيانصك

وتغرلهث،بالتوراةوعالمآاليهودأحبارمنوكان،قينقاعبنير!يآمن-إسحالق

يوئمكانحتىذلكعلىترذفلم،دينهإئفطعليهوغقمت،بصففكأ!يررالنبى

محمدنصرإنتعلمونإنكم!اليهودمعشريا:فقال،السبتيوتموكانأحد،

سلاخهأخذثم.لكمت!بسلا:قال،السبتيوتماليوتمإن:قالوا،لحقعليكم

بنوسلمةمسلمةبنلمحمدوقالبأخد،فأصابهاللهرسوذأتىحتىفخرج

فيل،حتىقاتلثم،اللهآراةحيثيضعهالمحمدفأمواليأصئثإن:سلايم

ولم،عليهيصلئولم،المسلمينمقابرمنناحيةفذين،جراحاثبهفؤجد

:قالأنعلىتنرذولم،عليهترخمأنهبعذهولايومئل!اللهرسولمنئ!قغ

أحد،منرجعلقاأمواتهكأ!يرراللهرسوذوقتفق،(1)"دوهيخيز"أمخيريق!

منها.بالمدينةع!يرراللهرسولصدقابوعامة

رماه،زتامجيئةوك!يمزت،جبيئهوشغكأبحيرر،اللهرسوذأحل!يوتموأصي!ت

قمئة،ابنوأناخذها:وقال،غالببنتيمبنيمنالأذزميئقجئةبنعبدالله

جبلي،ذروةعلىغنمهفيوكانالنار"،فيالله"أقمأك:مج!عيررالثهرسوللهفقال

يمنعهأنأحدولاهويقدرفلم،(2)قتلتهحتىتنطخهزالتفماتيسىفنطحه

سعدلابن"الكبرىو"الطبقات،(3/15)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

المصادر،هذهمنمعكوفتينبينوما،(2/73)"الطبريو"تاريخ،(1/105)

.بياضالأصلفيمكانهووقع

!ته،أمامةأبيحديثمن(7596)الكبير""المعجمفيالطبرانيبنحوهرواه(2)

قطعة.قطعةقطعهحتىينطحهيزلفلم...:وفيه
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النار.إلىوذهبمنها،

الهنىالعذبالمورد

فيه،تقطغفلمالأيمنشفهعلىفضربه،بالسيفكأ!برواللهرسوذوغلآ

حفيرةفيووقع،وجنتهفيالمغقرخقتيمنخفقتالبفدخلتؤخنتهوتجزخ

فأخذ،يعلمونلاوهمالمسلمونفيهاليقععامرأبوغيئالتيالحفرمن

سنالببنمالكوممنقائمآ،استوىحتىعبيدالثهبنطلحةورفعهبيدهعللي

ئجئةلمدميممن"قن:فقالازدرذهثموجههمنالدتمالخذرفيسعيل!أبيأبو

.(1النار")

قتلانهقمئةابنفادعى،إصبعاهفشقتبيدهعبيدالثهبنطلحةواتقاه

ى!ير.اللهرسوذ

بنعبدالثهبنعبيداللهبنمحمدبكرأبيالإمامجذشهالمحببنوعبدالله

!نهسعدأخووفاعيىأبيبنوعتبة،جبهففيع!رراللهرسوذشغشهاب

وشق،الشفلىالئمنىزتامجيهئهفك!ي!زتأحجايىبأربعه"!يرراللهرسولزقى

اوأبخزوهوإلاالحلمبلغولدعتبةنسلمنيوتذلمإنهثم،الشفلىشفته

.(2أفتم

علىدعاوالسلامالصلاةعليهالنبيئأن:مي!قميإلىبسندهالبيهقىوروى

.(29-4/28)"النبوية"السيرةفيهشامابنرواه(1)

انظر:.أصولهامنثناياهانكسرتالذي:والأهتم،نتنفمهفيالذي:الأبخر(2)

،(5815:ص)وبخر(:)مادة،(434:)صللميروزأبادي"المحيط"القاموس

.(هتم:)مادة
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بمغزواتهفيفصك

حتىالحوذعليهئجللا"اللهتم:زتامجيئهك!يمزثحينوقاعيىأبيبنعتبة

.النار)1(إلىكافرآماتحتىالحوذعليهحاذفما،،يموت

الذينانبلغني:المزيابيقال:ختانبنالشيخأ)2(ألأبي"النوادر"وفي

رباعيئه)3(.فنبتتولدمنهملأحدئوتذلمعتىاللهرسولرباعيةكسروا

وغمزبكرأبو:منهم؟رجلآغشزأربعةإلاعنبروالثهرسولمعيبقولم

بينفتلأنبعدالباقونوانهزم،الضغهبنوالحارثوالزبيزوطلحةوعلي

نخرك.دوننحري:يقولمنهمكل،ثلاثينمننحؤالمسلمينمنيديه

مندنافلفا،نجاإننجوثلامحمد؟أين:قالخلفبنابىوكان

وطعنهالضمهبنالحارثيدمنالحربةقاللهرسوذتناول،!الثهرسول

:المشركونلهفقالمحمد،قتلني:فقال،خدشيىكبيرغيزفخذشهغنقهفي

علىتضقلوفوالله،"أقتلك"انا:قالكانإنهقالبأش!بكليسوالثه

مكة.إلىقافلونوهمب!رلهتالثهعدوفمات،لقتلني

القومأفي:فقالالحربانجلاصبعدالقومعلىسفيانأبوأشرفثم

أبيابنالقومأفي:قال،"تجيبوه"لا؟والسلامالصلاةعليهالنبيفقالمحمذ؟

لإرساله.ضعيفداسناده،(3/265)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

."والنتف"النوادر:الكتابواسم،بياضالأصلفيمكانهوقعمعكوفتينبينما(2)

.(1/191)حجرلابن"المفهرس"المعجم:انظر

،(12/385)بغداد""تاريخفيالخطيبأيضأالفريابييوسفبنمحمدعنورواه(3)

.(3/166)""المنتظمفيالجوزيابنطريقومن
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بم
افننالعذبالمورد

ال!اب؟بنعمرالقومأفي:قالثم،"تجيبوه"لا:!عالثهرسولفقال؟قحافة

وقدفتلوافقدهؤلاءأفا:فقالأصحابهعلىسفيانأبوفأقبلأحد،يجبهفلم

الذينإن!اللهعدوياواللهكذبمت:قالأنه!فنعمزققكفما،كعيئموهم

بديىبيويميوثم:فقال:قال،ت!وؤكمالكبقيوقد،كفهملأحياب!غذذت

فقالهتلأ،اغلأهتلاغل:ويقوليرتجزجعلثم،ليمخالوالحرلب

العرىلنا:سفيانأبوفقال،وأجلئ"أعلىالله:"أجئه:لعمرعيهرزاللهرسول

.(1)"لكمموتىولامولانا"اللة:الثهرسولفقال.لكمغرىولا

فائظز"افيه:مج!يررالنبيفقالعمر،ياإلىهلتم:لعمرسفيانأبوفقال

:قالمحمدآ؟أقتلنا،عمريااللهأنشدك:سفيانأبوفقال،فجاءه،((شأنهما

لقولوأبز؟قممةابنمنأصددقإنه:قال،الآنكلامكليسمغهمحانه،لااللهئم

محمدآ.قتلثأنا:قمئة)2(ابن

.سبعونوأدي!زسبعونالمسلمينمنوفتل

وصقى،قاعدآأحديومصقىع!بروالنبي!ا:حزيمبنمحمدأبووذكر

الجراحةمنذلكوأن،الظهرصلاة:غيرهزاد،(3قعوداآخلفهالمسلمون

منه.معكوفتينبينوما،(2874)البخاريرواه(1)

و"السيرة،(3/135)"إسحاقابن"سيرة:انظر.تحريفوهو،""أمية:الأصلفي(2)

لابن"الغابةو"أسد،(2/71)"الطبريو"تاريخ،(4/43)هثاملابن"النبوية

.(2/08)للكلاعيو"الاكتفاء"،(4/661)الأثير

.(163:ع)حزملابن"السيرة"جوامع:انظر(3)
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بمغزواتهفيفصذ

أصابته.التي

القابل،العاتمبدرآموعدكمإن:نادىمعهوقنسفيانأبوانصرفولفا

.(1)((دعوموبينكمبيننانعم:"قل:أصحابهمنلرجليكأ!يرراللهرسولفقال

يوتمسيفهانقطعجحشبنعبداللهأن:"الموققتات"فيالزبيروذكر

حتى4يتناؤيزلولمسيفأ،فصارنخلهعزجونكأ!بروالثهرسولفأعطاهأحد،

.(2)ديناليبمئتيالئركيئتغامنييغ

:إسحاقابنوعند،رجلآوعشرونثلاثةأحلييوتمقريشكفارمنوفتل

.رجلآ)3(وعشروناثنان

السب!ب.يويمآيخزالمدينةظالثهرسوذودخل

!!!

(1)

(2)

.(4/43)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر

(3/961)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(3/879)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

من(3/025)"النبوةدادلائلفيالبيهقيرواهاوالقصة،الزبيرعننقلاهكلاهما

...جحشبنعبداللهأنأشياخناأخبرنا:قالالجحشيالرحمنعبدبنسعيدطريق

.فذكره

.(3/280)للبيهقي"النبوةو"دلائل،(4/85)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

http://www.al-maktabeh.com
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لا!نر!!!

لموضوجا

مة.مقلى

أأص!س!،،:،!مج!ص،،،،ض!ا

جؤ

اب!جميمغ!لئ!

لقيئببئضد؟يلحا

............................اللهرحمهالمقدسيالغنيعبدالحانظترجمة+

!صيخيمئن!

.كلإله!ر

""
وتجذهوأنه،!اللهرسولوايدوناة"

بمكة!نشأتهفيفصل"

الصفحة

11

183

195

207

219
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بم

لموضوعا

........عتهتنالشايمإلىخروجه+

عنهااللهرضيخديجةترؤخه"

القئغث

الأولىالحبشة

الثانية،الحبشة

التجاشبئإسلائم

الشغبآفز

.....................الجنقضئة

الإسثراة

الهجرةقبلضلائه

..آفرهموقئذأ،الأنصارإسلائم

الثانيةالسنة

الثالثةالسنة

الرابعةالشة

الخامسةالسنة

السادسةالسنة

نب!ش!

افننالعذبلورد

الصفحة

222

233

239

252

256

257

258

260

261

262

269

287

291

295

295

296

296
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الموضوعاتفهرس

لموضوعا

السابعةالسنة

الثامنةالسنة

التاسعةالسنة

!ئماوت!ؤلي

أولادهذكرفيفصلء

غزواتهفيفصل"

المطلبعبدبنحمزةسرية*

رافيبطنإلىمنافعبدبنالمطلبعبدأ9بنالحارثبنعبيدةسرية

.................................الخزارإلىوقاعيىأبيبنسعدسرية"

الأبواءغزوة

ئواطغزوة

....................العفرئجابربنكرزليطلب!باللهرسولغزوة

ةري!ثعلاذاتعيههاللهرسولغزوة

نخلةإلىجحثىبنعبداللهسريه

الكبرىبدرغزوة

...مروانبنتعصماءإلىالخطميئخزشةبنعديبنعميرشرية

تبم

الصفحة

297

298

299

300

333

365

377

386

388

389

390

391

392

393

395

399
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بم

لموضوعا

.....اليهوديغقلثأبيإلىعميربنسالمسرية

قينقاعبنيغزوة

الكذرفزقرةغزوة

اليهوديالأشرفبنكعبسرية

نجدإلىغطفانغزوة

القزدةإلىحارثةبنزيدسرية

الموهموعاتفهرصء

!!!

افننالعذبالورد

الصفحة

410

411

413

414

417

425

422

422

423

433
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؟!خب.:8:ئجئي

!ك!!!
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يم،بر8لأ،ورجمغلأ:،،،ض!أ

+ص

اب!جمئرقي!لأإلي!

ليحاثيئغبذآلقيئ

(2)
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ألحقوقيمخفؤظةخيم

.،.101*والمالكالمؤص

بكانحلانرجمهأىطغبنموبرلكمابلفلالطبعفاقالص!لأنما ،.ص!!أ

بكافةحاصلبااشخدامهأوالمسموعأوالمرني

الفكريةالحقوقمنذلكوغبرا!شفدامأنواعالعربيبالتراثتعن!علميةثقافيةمؤسة

المؤسة.منخطيب!ذنالاوالمادبةوالجامعيةا!اديميةوالدراماتوالإسلامي

والانسانيةواللغويةالثرعيةبالعلومالمتخصصة

،م2002هـ-1422شةدمثقفينأسست

طق!ألأ!ةأ.م2006اهـ-426ينهوأشهر!

هـ؟14!5421:الحلبوني-دمثق-سوريا

34306:ب.ص

بم00963،12227ه!1
بم009631122270،1
بم00963933093783
بم00963933093784
بم00963933093785

،5!"078-ـه"33-؟27-؟"؟؟!بمبم3.4،2ءكاة""ا"
97ـهه"33527؟ـه!أ.+يمحكاة"،"اهـ2"4."20+هح بمآ.4"2،ا*،"ـه4ح"هء03
بم07كا83*ا"،"*4ء02+هح
بم01هـكا2"اهـ"هـ"4ءم.هح"

بملح.كا02ءكاه"هـ"اهـ38+هح
!-+،.ا:."3ء!اك*3*ا**"*4ء02+ءع

ء،."كاءلهلأ:هـ4.سلع!3*ا*،"*4ء2.+ءح

شقيقةشركات

(م!9611)652529:!ألف-652528:فتام-!62/14:.ب-ص-بيروت-بنانالبايخةالوادردار

(00965)33232245:فعى-23232245:تفها-اههـه:ب.ص-لكوتا-لكوييةادرالرادار

(61002)54757072:فع!-46557270:نفها-(نةأرلا)،06:ب.ص-!ننو-نةنوا؟دالنواراد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ثر98،،؟أ،أل!مب.،!ل،،،ألمبمتمج،،ض!أ
8\،صمى.و

نح!

أب!جمئرقي!ماأ

يمحا!يئصمجذآلقيئ

ص!أت

!ب!لذيقكمبآبمطآلحا
!ينآلم!قمتتز!لؤببنممبنآبوعلئعئبرآيلوكبئأ

هـلا35بالقاقؤشتةفثموفئ،!66،تجق!شتنةآلمولود

تخاذ(لئهقجقة

يىرسمةتخعئق

!لأ"منة!-

!اممز!كيماقئنمرا!طا

فييخأآتجتذآ/ء

http://www.al-maktabeh.com



!!مي!ال

الأسد:حمراءغزوة*

وآقز،الصبخوالسلامالصلاةعليهاللهرسولصلىالغدمنكانولقا

أحدآ،شهدقنإلايخرفيولا،عدؤهملطلببالخروجالناسفيفنادىمناديآ

ثاب!تالأسدحمراءعلىدليفهوكان،مكتويمأئمابنالمدينةعلىواستخلف

منأمياليثمانيةعلىوهيالأسد،حمراءإلىوانتهى،الخزرجىالضحاكابن

الاثنينيوتماللهرسولبهافأقام،الخليفةذاأردتإذاالطريقيسارعنالمدينة

.والأربعاءوالثلاثاء

معبدفخرجمشرذ،يومئدوهوالخزاعىمعبدأبيبنمعبذبهاولقي

وقدبالزوحاءمعهوقنحرببنسفيانأبافلقيالأسد،بحمراءاللهورسوذ

معبد؟ياوراءكما:قالسفيانأبورآهفلماع!يرر،اللهرسولإلىالرجوغأجمعوا

عليكميتحزقونقطمثقهأرلمجمعفيطلبكمفيخرجقدمحمذ:قال

قنورجعسفيانأبوفرجع،عنهتخففتكانقنمعهاجتمعوقدتحزقأ،

كأصيركانوابهاصبكلوالوحجارةسوضت"لقد:كأخيررالثهرسولفقال،معه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهنىالعذبالموردبم

الجمعة.يوتمالمدينةودخل،لياليخمهم!نع!رزالثهرسوذفغاب،((1)"الذاهب

"

الأسد:عبدبنسلمةأبيسريةء

منشهرآوثلاثينخمسهرأسعلىالمحزيمهلاذع!يررالله4رسوبعثه

وقيل:قيذ،بناحيهجبلوهو-المهملةوالطاصالقافببفتح-قطنإلىمهاتجره

بنجد.أسل!بنيمياهمنماء

والأنصار؟المهاجرينمنرجلآوخمسينمئةمعهوبعث،لواءلهوغقذ

أطاعهماوقنقومهمافيساراقدخؤيلدابنيوسلمةطلحةأنبلغهكانلأنه

فأصابوا،إليهميصلأنقبلفتفرقوا،إليهمفبعثهمجيهرز،اللهرسولحرلمحبإلى

المدينة.إلىبذلكسلمةأبوفانحدر،كيدآتفقواولموشاةإبلآ

فيلغروةبنمسعودأن:البكرئعبيل!وأبوالبرعبدبنعمرأبووذكر

.(2)السريةهذهفي

*ه!ه!

أنيس:بنعبداللهسريةء

خرجبغزفة)3(،الفحيانيالفذليئلئيجعبنخالدبنسفيانإلىؤخذه

.(4/55)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

للبكري"استعجمماو"معجم،(3/1393)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

(3/1084).

="المدينة"أخبارفيشبةابنرواه.بعرفةأومكةوراءمنبعرنة:الروايةفيجاء(3)
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بمغزواتهفيفصذ

وثلاثينخمسهرأسعلىالمحزممنخقؤنلخصميىالاثنينيومالمدينةمن

قدخالدبنسفيانأنوالسلائمالصلاةعليهبلغهأنهوذلكمهاتجير،منشهرآ

لي،صفة!اللهرسوليا:فقال،وحدهعبذاللهإليهفبعثكأجرر،اللهلرسولجمع

."الشيطانوذكرتمنهوقرقتهئتهرأيته"إذا:قال

لي،فآذنأقوذ،أنالثهرسوذفاستأذنت،الرجاذأها!لاوكنت:قال

الأحابيش!،وراءهيمشيلقيتهعزنةببطنكنتإذاحتىوخرجتسيفيفأخذت

خزاعة،من:قلمت؟الرجلقن:فقال،وهئتهقاللهرسولبندتيفعرفته

له،لأخمغإني؟أجل:قال،معك!ونفجئثلمحمدبجمعكسمعث

هدأإذاحتى،أصحائهعنهوتفزلق،حديثيواستخقىوحذثئهمعهفمشيث

وضربسبالجبلفيغارآدخلتثم،رأسهوأخذثفقتلئهاغتززئهونامواالناس

فكنتخرجتثم،فانصرفواشيئآ،يجدوافلمالطلحبوجاء،علىالعنكبوت

فيع!يرراللهرسولفوجدت،المدينةقدمتحتىبالنهاروأتوارىالليلأسير

الله،رسوذياوجهلثأفلخ:قلت،((الوجه"أفلح:قالرآنيفلقاالمسجد،

بهذه"تخضز:وقالعصآإلىفدفع،خبريوأخبرتهيديهبينرأسهفوضعث

فييذليجوهاأنأهتهأوصىالوفاةحضرتهفلقا،عندهفكانت،"الجنةفي

ففعلوا)1(.كفنه

وزاد،عقبةبنموسىعنكلاهما(4/14)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(832)=

.شهابابنعن:شبةابن

-"والمثاني"الآحادفيعاصمأبيوابن،(2727)مكة""أخبارفيالفاكهيرواه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االنىالعذبالوردبم

.المحزممنتميقلسبعالسبتيوتموقدم،ليلةعشرةثمانغيبئهوكانت

عهءيم

قفونة:بئرالىعمروبنالمنذرسرية*

مهاتجير؟،منشهرآوثلاثينستهرأسعلىضقرفيوهي،بالنونومعونة

مالكبنعامزوهو-الأستهبملاعبالمعرولهتبراءأباأن:حديثهامنوكان

علىقدم-الكلابيضعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنجعفرابن

:وقال،الإسلاممنتئعذولمي!فيفلم،الإسلاتمعليهفغزضن،الثهرسول

يستجيبواأنرجوثنجل!أهلإلىأصحابكمنرجالآمعيبعثتلومحمد!يا

فائغثهم،جارلهمأنا:قالنجد"أهلعليهم"أختشي:كأشيةاللهرسولفقال،لك

الصبحتقازلمحتإذاحتى،الليليصفونالقزاءيسقونالأنصارمنشبا!وكان

ع!يو،الثهرسولخخرأبوابعلىفوضعوهالماءواستغذبواالحطمتاختطبوا

.(1)البخاريمنوالأول،أربعين:وقيل،سبعينوكانوا،جميعأفبغثقم:قال

كعببنمحمدطريقمن(9/28)"المختارة"الأحاديثفيوالضياء،(5312)=

الزوائد""مجمعفيالهيثميذكركماالطبرانيرواهوكذا،!بهأنيسبنعبداللهعن

"تخضر:عندهمالمرفوعولفظ.انتهى.ثقاتورجاله:الهيثيوقال،(6/402)

الإمامبنحوهووراهالمتخضرون"يومئذالناسوأقلالقيامةيومبهاتلقانيحتىبهذه

ابنطريقمن(7160)""صحيحهفيحبانوابن،(3/496)"المسند"فيأحمد

ابيه.عنأنيسبنعبدالله

!نه.أنسحديثمن(0386)البخاريرواه(1)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهيخافصذ

يعني:؟(1)لتموتالمغيقساعدةبنيأخاعمروبنالمنذزعليهموأقر

(3)أأبينوهي،معونةبئرنزلواحتىفساروا،(2)يعرفهوهوالموبعلىتقذمأنه

بكتاببيمفحانبنحراتمبعثوانزلوهافلما،سلييمبنيوخزةعامربنيأرض

حتىكتابهفيينظرلمأتاهفلما،الظفيلبنعامراللهعد؟إلىكأ!يررالثهرسول

:وقالوا،يجيبوهأنفأبواعامربنيعليهماستصرخثم،فقتلهالرجلعلىغذا

ورعلآعصية:سلييممنقبائلعليهمفاستصرخبراء،أبيحوازنخمزلن

رحالهم،فيبهمفاحاطواالقوتمغشواحتىوخرجوامعهفنفروا،وذكوان

بنت!عكإلا،آخرهمعنفتلواحتىقاتلوهمثمسيوفهمأخذوارأوهمفلقا

يوتمفتلحتىفعاش،رمقوبهتركوهفإنهم،النجاربنذبيانبنيأخازيد

شهيدآ.الخندق

أحيحةبنمحمدبنوالمنذزالضغرخأميةبنغفزوالقومشزحفيوكان

منضرل!:والعنق،أسرع:أي؟آغتقمنفاعلاسموالفغيق،بهذائفبأنهيعني(1)

؟"ليموت"أعنق:قالمصرعهبلغهلماعتىالنبيانويروى،المشيمنأشدالسير

للخطابي"الحديث"غريب:انظر.مصرعهإلىوساقتهبهأسرعتالمنيةأن:أي

.(3/031)الأثيرلابن"الحديثغريبفيو!النهاية،(1/136)

."يقدم"مكان"تقدم":وفيه،(2/52)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

"الطبريو"تاريخ،(02/385)للطبرانيالكبير""المعجممنمعكوفتينبينما(3)

للكلاعيو"الاكتفاء"،(4/0451)البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(2/81)

.السيرةمصادرمنوغيرها،(2/061)
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بم
الهنىالعذبالمورد

العسكر،علىتحوئمالطيزإلاأصحابهمافصالتيمئبئهمافلم،الخلآحابن

قيلموطنعنبنفسيلأرغ!تكنتما:وقالمحمدبنالمنذرفقاتلفأقبلا،

فلقا،أسيرآأميةبنغفزووأخذوا،فيلحتىقاتلثم،عمروبنالمنذزفيه

زغمرقبهعنوأعتقهناصيتهفجرالطفيلبنعامرأخذهمضزمنأنهأخبرهم

رجلانأقبلبالقرقرةكانإذاحتىأميةبنعمروفخرج،أفهعلىكانتأنها

ع!برراللهرسولمنعقدمعهماوكان،فيههوظلفيمعهنزلاحتىعامربنيمن

أنهيرىوهوقتلهماناماإذاحتىفأفققهما،أميةبنعمروبهتغقئملموجواز

ع!مرر.اللهرسولأصحابمنأصابوابماعامربنيمنبهماأصاب

فقالالخبر،أخبرهاللهرسولعلىأميةبنعمروقدمفلقا

عليه،ذلكفشق،كارهآ"لهذاكنمثقد،براءأبيعمل"هذا:ع!يرراللهرسول

كليرراللهرسولأصحاقيأصاقيوماإياهعامرإخفازعليهفشقبراءأباوبلغ

فيفوقعبالرمحفطعنهالطفيلبنعامرعلى3براأبيبنربيعةفحمل،بسببه

وغصيةوذكوانيىغليعلىيدعواللهرسوذوأقام،نرسهعنووقعفأشواهفخذه

.(1)الغداةصلاةفي

أصحابعلىوجدماأحدعلىؤتجذكألجيرراللهرسوذرأيثما:أنسوعن

،(2/81)"الطبريو!تاريخ،(2/53)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(3/134)للبيهقي"النبوةو"دلائل،(02/358)للطبرانيالكبير"و"المعجم

(677)ومسلم،(3862)البخاريرواهدكرقنعلىط!رراللهرسولدعاءوحديث

!ه.أنسعن
http://www.al-maktabeh.com



غزواتهنافصذ

(1)معونةبئر

بم

**ء

الرجيع:إلىالغتويمرثدأبيبنقزثدسرية"

فهاتجره.منشهرآوثلاثينستهرأسعلىصفرفيوهي

:قالهريرةأبيعنالثقفيسفيانأبيبنعمروطريقمنالبخاريخزفي

ثاب!ب)2(.بنعاصمعليهموأقرعينآسريةعيهةاللهرسوذبعث

علىقدتم:قالا(3)هريرةوأبيقتادةطريقمنسعدلابن"الطبقات"وفي

فقالوا:(4)خزيمةوابنالهونإلىوهموالقازةغضليمنرهطء!يرراللهرسول

ويقرؤننايفقهونناأصحابكمننفرآمعنافابعمثإسلامآفيناإن!اللهرسوليا

الشرائع.ويعفمونناالقرآن

بنوقزثذ،الأققحأبيبنثابمببنعاصتممعهم"خيراللهرسولفبعث

وعبذالثهالئكير،أبيبنوخالد،الذثئةبنوزيذ،عدفيبنوخبي!تقزثلإ،أبي

.(677)مسلمرواه(1)

.(2880)البخاريرواه(2)

روايةمنالخبرأن:(2/55)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتفيوالذي،ذكركذا(3)

وكانةل!اجبنالعلاءبنأسيدبنوعمر،الظفريالنعمانبنقتادةبنعمربنعاصم

.هريرةأبيجلساءمن

وغيره"الكبرى"الطبقاتمنوالمثبت،خطأوهو،"خزيمةوأدى"الهون:الأصلفي(4)

التاريخ.كتبمن
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بم
االننالعذبالمورد

إذاحتىفانطلقوا،عاصمآعليهموأقرعبيلإ،بنفعئ!تلأمهوأخاه،طارقيابن

بصدوليلهذيليماءوهو،الرجيع:لها9يقالبموضعومكةغ!فانبينكانوا

فذيلآ،عليهمواستصرخوابهمفغدروا،غ!فانمنأمياليسبعهعلىالقذة

إلىوأصحابهعاصمفلجأ،رايممئهمنقريمبلحيانبنوإليهمفخرج

قذقلإ.

نأإلينانزلتمإنوالميثادقالعهذلكم:فقالوابهموأحاطواالقوموجاء

اللهم،كافرذمةفي4أنزفلاأناأما:عاصمفقالرجلأ،منكمنقتللا

فيكذانفر،سبعةفيعاصمآقتلواحتىفرقؤهمفقاتلوهم،نبتكعتاآخبير

.(1)""البخاري

أعطؤهمفلقا،الميثالقفأعطؤهم،طارقيبنوعبداللهوزيدخبيسبوبقي

نربطوهمله!يمئهمأوتازحفوامنهماستفكنوافلقا،إليهمنزلواوالميثاقنالعهذ

وعاتجوهفجزوه،تضخبهمأنفأبى،الغدرأولمهذا:طارقابنفقال،بها

بالطفران.وقبرهفقتلوه،يفعلفلميصختهمأنعلى

الحارثبنوخبيبآفاشترى،بمكةباعوهماحتىوزيدبخبيبوانطلقوا

أسيرآعندهمفخكمث،بدلييوتمالحارثقتلقدخبيسبوكان،نوفليبنعامرابن

ليستخدمها،الحارثبعفبناتمنفوشىاستعازقتلهعلىأجمعواإذاحتى

علىفوضعه،أتاهحتىإليهفذزقي،ليصبيعنفغفلمت:قالت،فأعارته

.(ال!858)و(2880)البخاريرواه(1)
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بمغزواتهفيفصذ

أقتقه،أنأتحسبين)2(:فقال،مئيذلكغزلهتترعةقنرغمث(9مله!يأرفلقا،قجده

ذلك.لأفعلث!نكما

منياكلهش!كارلقد،خبيبمنخيرآقطأسيرآرأيثما:تقوذوكانت

ززقهرزقآإلاكانمابالحديد،لفوثقوإنهثمرةيومئدبمكةومامجتبلهطف

فصقىفتركوه،ركعتينأصفيدعوني:فقالليقتلوهالحرمإلىبهوخرجوا،الله

فكان،(3)ثذزلجزعبيماأنترواأنلولا:فقالانصبرفثموأؤتجر،ركعتين

.(4)بأبيهالحارثبنغقبةفقتله،القتلعندالركعتينسنقنأوذ

فقال،وحدهعينآالضفركنأميةبنعمروبعثط!عالثهرسوذوكان

فأطلعته،العيونأتخؤلهثوأنافيهافريي!ثخبيبخشبهإلىفجئث:عمرو

.(5)الساعهحتىليقةلهزئيفما،الأرضابتلعتهفكأنماالأرضإلىفوقع

موتىمعفاخرجه،بأبيهليقتلهأميةبنصفوانفابتاغهالذثتةبنزيذوأما

تريشيىمنرهطواجتمع،ليقتلهالحرمخارقيالتنعيمإلى،نسطاس:لهيقالله

.(3858)البخاريروايةمنوالمثبت،تحريفوهو،""رأته:الأصلفي(1)

."أتحسبين":مكان"أتخثتين":(3858)و(3767)البخاريروايتيفيالذي(2)

البخاريروايةمنوالمثبت،"لزدتجزعمنبيماترواأن"لولا:الأصلفي(3)

.لزدت"جزغبيماانتحسبواأن"لولا:الأخرىالروايةوفي،(3858)

.(3858)و(3767)"البخاريؤصحيحمنهناإلىالقصة(4)

"المسند"محققوذكركماضعيفواسناده،(4/139)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(5)

الرسالة.مؤسسةطبعة(28/490)
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بم
الهننالعذبالمورد

اللهآنشذذ:ليقتلقذمحينسفيانأبولهفقال،حرببنسفيانأبومنهم

أهلك؟فيوأنكعنفهئضزلثمكانكعندناالآنمحمدأأنأئحصثزيد،يا

وألئيتؤذيهشوكةتصيئهفيههوالذيمكانهفيمحمدآأنأحمثماوالله:فقال

أحدآ"ث!حيأحدآالناسمنرأيثما:سفيانأبويقول:قال،أهليفيجال!ى

.(1)نسطاسقتلهثم.محمدأمحمدأصحابكحمظ

أفهماأخوينالدارعبدبنيمنأحل!يوتمقتلقدثابمببنعاصموكان

فيلتشربنعاصيمرأسمنآفكنهااللهإفيفنذرتشهيد،بنسببنتسلافة

الله!فأرسل،سلافةمنليبيعوهرأسهأخذهذيليبنوفراقتالخمز،قخمه

:الموحدةالباءبسكونوالذئر،السحاب:والطلة-الذئرمنالطلهمثلدونه

الليلفيستذه!بالذئرإن:فقالوا،منهمفخقته-الزنابير:وقيل،النحل

مثلهيزلمسيلآعليه!اللهأرسلالليلجاءفلقا،أخذناهالليلجاءفإذا

مشركآق!صيلاأننذرقدوكان،رأسهإلىولاجثتهإلىتجفواولم،فخقله

عرفواولا،منهشيءإلىوصلواولايروهولم،قسمه!اللهفأتز)2(،أبدأ

.(3)ليلتهفيمج!برراللهلرسولخبرهموجاءمسقطآ،له

كلاهما(2/79)"الطبريو"تاريخ،(4/126)هشاملابن"النبويةالسيرة":انظر(1)

.إسحاقابنعن

.(1/516)البرعبدلابنالدرر""منوالتصويب،فبرأ"":الأصلفي(2)

،(1/016)البرعبدلابنالدرر""و،(4/412)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

منه.منقولالخبرولفظ
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بمغزواتهيخافميذ

التضير:بنيغزوة+

وثلاثينسبعهرأسيىعلىأرحسنةالأوليربيعشهرفيأنهاسبابنذكر

.فهاتجره)1(منشهرأ

وأحل!.معونةبئربعدإسحاقابنؤتجعله:البخاريقال

وقعهمنأشهرستهرأسعلىوكانت:عروةعنالزهرفيقال:وقال

.(2)إلحأقئلبدلي

بنيمقبرةوهي،والاهاوماالغزميىبناحيهالنضيربنيمنازذوكانت

عامر.لبنيحلفاءوكانوا،(3)اليومحطمة

مننفرومعهقباء،مسجدفيفصقىالسبمبيوتمكأ!يرراللهرسولخرج

العامرتيندتهفيلئيئنوهالنضيربنيأتىثم،والأنصارالمهاجرينمنأصحابه

عامربنيويينالنضيربنيبينوكانت،المئمرفيأميةبنعمروقتلهماالقذئن

نفعل،:فقالوا،المدينةدخللفااللهرسولمععهدأيضألهموكانعهد،

بسيليبنكعببنجحاشبنعمروفقالبالغدر،وهفواببعفيىبعضهموخلا

.صخرةعليهفأطرحالبيتعلىأظهرأنا:الثضرفي

لنقفقوانه،بهققفئمبمالئختزنوالله،تفعلوالا:مشكيمبنسلأئمفقال

.(2/57)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(4/4781)"البخاري"صحيح:انظر(2)

مكانوفيه،(2/57)""طبقاتهمنمنقولوالكلام،سعدابنزمنفي:يعني(3)

."حنظلة":للحموي"البلدان"معجموفي،بالخاء"خطمة":"حطمة"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

وبينه.بينناالذيالعهد

مننفزومعهبيوتهمبعفيىجدارظلإلىجلسقداللهرسولوكان

السماء،منالخبرغ!برراللهرسوذفأتى،وعليئوعمربكرأبومنهمأصحابه

علىواستعمل،لحربهمبالتهئؤع!يررالله4رسووأقز،المدينةإلىورجعفقام

خمسةفحاضزهمبالحصونوتحقحنواإليهموسار،مكتويمأئمابنالمدينة

.(1)أمويعشر

.(3)إسحاقابنذكرهوكذا،(3)أيامستة:البرعبدابنكتابوفي

محمد!يا:فنادوه،نخقهموحزق،بيوئهمتخزبأنالثهرسوذفأمر

قلوبهمفيوفدلهتوتحريعها؟النخلقطعباذفماالفساد،عنتئقىكنتقد

حملفيلهموآذن،خيبرإلىفأجلاهم،يجليهمأناللهرسولفسألوا،الرع!ث

.(4)الحلقةإلاأموالهممنالإبلحققمبما

بيتهيهدئممنهمالرجلفكان،الإبلبهاستققتماأموالهممنفخقلوا

سارقنومنهمخيبر،إلىفخرجوا،بعيرهظهرعلىفيضفه(5)بابهيخافيعن

.(1/422)حبانلابنو"العقات"،(2/58)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(165:ع)البرعبدلابن"الدرر":انظر(2)

.(4/441)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

للحاكم"و"المستدرك،(51:)صعبيدلأبي"لأموال"ا:انظر.السلاح:أي(4)

(3797).

=هشاملابن"النبوية"السيرةمنوالمثبت،تحريفوهوبه"تجاف"عن:الأصلفي(5)
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بمغزواتهفيفص

.يشاءحيثيضعهاخاصةلهفكانت،أمواتهمالله4رسووقتفق،الشامإلى

وثلاثبيضةوخمسيندرعآخمسينفوجدالخفقةالله4رسووقتفق

محتاتجين،لرجلينإلاالأنصارمنلأحدمنهايم!هئمولم،سيفآوأربعينمئه

دجانة.وأبو،حنيفبنسهل:وهما

عندهم.ذكزلهسيفآوكان،الخقيتيأبيابنسيفتمعاذبنسعدوأعطى

الأنصازشاطرتهمالمدينةقدموالقالأنهم؟المهاجرينبينوقسمها

المهاجرينمنأعطيوممن،ثمارهمالأنصارعلىالمهاجرونفرد،ثمازهم

عوفبنالرحمنوعبد،جرمبئرالخطاببنوعمر،حجربئزالصذيقبكرأبو

الضراطة،سنالببنوصهي!ث،يهودمنسليمماء:لهيقالالذيوهو،سوالة

وأبوحنيفبنوسهل،الئؤيلةالأسدعبدبنسلمةوأبوالعؤامبنوالزبير

خرشة.ابنمال:لهيقالمالأدجانة

ء**

الموعد:بدرغزوة"

خصيررأسعلىالقعدةذيلهلاليوكانت،الصغرىبدليغزوةوهي

ذابغزوةبعدشعبانفيالبرعبدوابنإسحاقابنوذكرها،شهرآوأربعين

،(2/011)للكلاعيو"الاكتفاء"،(2/85)"الطبريو"تاريخ،(4/451)

صخرةوهو،الغاركنجاف،عليهمشرفآالبابفوقناتئآئنيما:والنجاف.وغيرها

عليه.تشرفناتئة
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.(1)الرقاع

افنىالعذبالمورد

أحد:وقعهمنتفزقوالقاسفيانأبيلقوليالموعدلبدليخروجهوسب!ب

(2)أالخطاببنلعمر9اللهرسولفقال،الحولرأشبدروبينكمبينناالموعذ

."اللهشاءإننعم:"قل

عشرةالخيلوكانت،مئهوخص!ىألف!ومعهللموعداللهرسولفخرج

عبداللهالمدينةعلىواستخلف،طالبأبيبنعليلواءهوحمل،أفراس

فيهتجتيئمجتقعآبدروكانت،وتجارابلهمببضائغوخرجوا،رواحةابن

،القعدةذيهلاذبدليإلىفانتهوا،القعدةذيلهلالتقوموسوقآالعرلمح!،

الدرهتموربحواوباعوا،أيايمثمانيةبهافأقاموا،الهلالصبيحةالسودقوقامت

راجعين.وانصرفوا،درهمأ

فانتهوا،فرسآخمسونومعهمألفانوهممكةمنسفيانأبووخرج

،جدبعاتمكانلأنهمكةإلىرجعواثم،ع!فان:وقيل،الطهرانمزإلى

الأيةسهموة"(يتتمتسهئملتمآدئؤوفضحليبنغمةمن!قآنقلبوأ:المؤمنينحقفيالثهفأنزل

.1174:عمرانأآل

!يي!*

:الزقاعطذاتغزوة*

فيأنهاوذكرالموعد،بدليبعدسعدابنذكرها،قافبثمالراءبكسر

.(681:)صالبرعبدلابنو"اللرر"،(4/651)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.(2/59)سعدلابن"الكبرى!الطبقاتمن(2)
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بمغزواتهيطنصك

السبمبليلةإليهاخرجوأنه،مهاتجرهمنشهرأوأربعينسبعهرأسعلىالمحزم

.(1)المحزممنختؤنلغشر

.(2)سمخسنةالمحرمفيإنها:الأثيرابنوقال

الآيخرربيعشهزبالمدينةالنضيربنيإجلاءبعدأقام:البرعبدابنوقال

هذهوهي.(3نجداآغزاثم،الرابعةالسنهضذزالأولىخمادىوبعفق

.الغزوة

وأبو،الغزوةبهذهكانموسىأبالأنخيبز،غزوةبعدالبخاريوذكرها

"لجي!النبيخروجبعدالخندقبعدذكرهالكن،بخيبرءخةوالنبيئجاءموسى

الموعد)5(.بدرقبلإسحاقابنوذكرهافريظة)4(،بنيإلى

،الجموعجمعواقدوثعلبةأنمارآأنتقغهكأخبرراللهرسول!ا:وسبئها

فيوخرج-اليقارئ!ذأبا:وقيل-،عفانبنعثمانالمدينةعلىفاستخقفط

الزقاع،بذابمحالهمأتىحتىفمضى،مئهسبع:وقيل،أصحابهمنمئهأرح

.(6)دوسوحمربقغفيهاملؤنهبأرضيىجبلوهو

.(2/61)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/67)الأثيرلابن""الكامل:انظر(2)

.(166:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(3)

.(4/1251)"البخاريصحيح":انظر(4)

.(4/571،165)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(5)

.(2/61)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(6)
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بم
الهننالعذبالمورد

وقيل:،راياتهمفيهارقعوالأنهمالرقاعذاتسقيت:هشامابنوقال

بالرقاع)1(.ئعرفبشجرةسفيت

أقدامهمنعتتأنهم:الأشعريموسىأبيحديثمن""الصحيحوفي

.(2)الرقاعذاتفسقيت،الجزلقعليهافلفوا

علىقدتمموسىأبالأن؟نظرهذاوفي:الذمياطىمحمدأبوشيخناقال

قبلوهي،الغزاةهذهحضرفكيف،بخيبروهووالسلامالصلاةعليهالنبيئ

سنين.بثلاثخيبر

،(3)اهبكانتالخوفصلاةلأن؟الرقاعذاتسفيت:الداوديوقال

فيها.الصلاةلترقيعبذلكفسفيت

جاريةوفيهنفأخذهن،نسوةإلافيهايجدلم"!برراللهرسولوصلهافلفا

.الجبالرؤوسإلىالأعرالثوهرب!ب،ؤضيئة

اللهرسوذفصقى،عليهميمييرواأنالمسلمونفخافالصلاةوحضرت

إلىراجعآوانصرفصلأها،خوفطصلاةأوذذلكفكان،الخوفيصلاة

بشيرآشراقةبنجعاذاللهرسولوبعث،ليلةغشرةن!صخوغاب،المدينة

المسلمين.وسلامهبسلامتهالمدينةإلى

منتمينلياليلخصميالأحديوم-المهملةالصادبكسر-صرارآوقدتم

.(4/157)هشاملابن"النبويةالسيرة":انظر(1)

.(3899)البخاريرواه(2)

.(ال!898)البخاريرواه(3)
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بمغزواتهيطنصك

طريقعلىجاهليةبئروهي،المدينةمنأمياليثلاثةعلىوصراز،المحزم

.اقلعرا

مرةوعشرينخمسآعبداللهبنلجابراللهرسوذاستغفرالغزاةهذهوفي

مشهوز)1(.والحديمث،جمقهوساعه،لوالدهأو

اللهرسوليسيفتفاخذالمشركينمنرجلجاءالغزوةهذهوفي

الله،رسولأصحالمحبفتهذده،""الله:قال،منييمنعلثقن:وقال،فاخترطه

.وعققه)2(السيفغقذفة

*!يهيم

:الجندلدومةغزوة"

نزلها،كانإسماعيلبنبدوميئسميت،المهملةالدالبضم:؟ومة

موضغ.بالفتحودومة

علىالأوليربيعشهرمنتعينلياليلخصميىإليهاكأخيررالثهرسوذخرج

مزقنيظلمونوأنهمكثيرأ،جمعآبهاأنبلغهلقاشهرآ،وأربعينتسعهرأس

وأنهم،موضعإلىموضعمنالإبل(4)يكوونالذينوهمالضافطة)3(منبهم

!ه.جابرحديثمن(571)ومسلم،(1991)البخاريرواه(1)

!به.جابرحديثمن(843)ومسلم،(5390)البخاريرواه(2)

انظر:.والمكارونالجقالون:والضافطة،"!السفافطة:إلىالأصلفيتحرفت(3)

.(ضغط:)مادة،(7/434)لماو"اللسان،(3/2861)"اللغة"جمهرة

السابق.التعليقانظر.""ئكرون:الصوابولعل،الأعملفيكذا(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

المدينة.يريدون

ن!صخالمدينهوبينوبينها،ليالين!صخدمشقوبينبينهاهذهو؟ومة

.عشرةت!سأوليلةعشرة

عزفطةبنيح!تاغالمدينةعلىاستختفت"!يررالله4رسوخرجولقا

النهاز،وتكفنالليليسيزفكان،المسلمينمنألففيوخرج،اليقارفي

قذكور.:لهيقالغذرةبنيمندليلومعه

ماشيتهمعلىفهجموالشاصالئغيمآثارووجد،يجدهملممنهمدنافلقا

أهلإلىالخبروجاء،هربقنوهرب،منهمأصابقنفأصاب،وزعاتهم

وأقام،أحدآبهايجدفلمبساحتهمرر!جماللهرسولونزل،فتفرقواالجندلدومه

المدينةإلىفرجع،أحدآمنهمئجمثولمفرجعتالسرايا،ث!بوأيامآبها

الآخر.ربيعمنالعشرينفيالمدينةودخل،جضنبنغيينةطريقهفيووادغ

**هع

المريسيع:غزوةء

من،لخزاعةماب!والمريسيغ،خزاعةمنالففطيتيبنيغزوةوهي

منففتيلوالفضطيق.فسادمندقغثإذا:الرجلعينزسعت:قولهم

عمروبنسعدبنتجديمةبنوهمالمصطلقوبنو.الصوبرفغوهوالضفي

لبنيبئزوالمريسيغ،خزاعةمنبطن،عامربنعمروبنجابربنربيعةابن

برد.ثمانيةوالمدينةالفزعوبين،يويممننحوالفزعوبينبينهاالمصطلق
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بمغزواتهفيفعذ

سنةشعبانمنخقتالتيلتينالاثنينيوتمإليهاخرجإنه:سبابنقال

فهاتجير41(.منخمصبى

ست.سنةوذلك:إسحاقابنقال:البخاريوقال

.(2)أربعسنة:غقبةبنموسىوقال:قال

سنةشعبانفي:""المغازيكتابفيإسحالهقابنعنيونم!نوروى

.(3)تس

.(4)السادسةالسنةمنشعبانفيالمصطلقبنيغزا:البرعبدابنوقال

ساروأنه،ضراليأبيبنالحارثوسيذهمالمصطلقبنيرئي!نوكان

وتهيؤوافأجابوه،اللهرسولحربإلىالعربمنعليهقذزوقنقومهفي

تغقمالأسلمىالحضيببنبريدةفبعثكأجرز،اللهرسوذذلكفبلغ،معهللسير

اللهرسولإلىورجع،فكقمهضراليأبيبنالحارثولقيفأتاهم،ذلكمجفتم

خبرهم.فأخبره

الخيل،وقادواالخروجإلىفأسرعوا،إليهمالناشاللهرسوذفندب

.عشرونالأنصاروفي،عشرةمنهاالمهاجرينفي:فرسآثلاثونوهي

.(2/63)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(4/1516)"البخاري"صحيح:انظر(2)

.(4/46)للبيهقي"النبوةوؤدلائل،(4/522)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

.(188:)صالبرعبدلابنالدرر"":انظر(4)
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بم
الهننالعذبالورد

مثلها.قطغزاةإلىيخرجوالمالمنافقينمنكثيربشرمعهوخرج

والطرفي،يزاز:فرسانمعهوكان،حارثةبنزيذالمدينةعلىواستخلف

خوفآفخاف،معهوقناللهرسوليمسيزالحارثفبلغ،الاثنينيوتموخرج

المريسيع،إلىالثهرسولوانتهى،العربمنمعهمكانقنعنهموتفرقشديدأ

.للقتالوتهيؤواسلمةوأئمعائشةمعهوكان،قبةلهوضرتث

ورايةبكرأبيإلىالمهاجرينرايةودفغ،أصحابهالثهرسول(1)وصفت

أصحابئاللهرسوذأمرثم،ساعةبالتئليفتراقؤا،غبادةبنسعدإلىالأنصار

وأئي!زعشرةمنهموفيل،إنسانمنهمانققصتفما،واحدةحملةفحملوا

ئقتلولموالشا"والتغتموالذريةوالنساقيالرجاذالثهرسوذوشتى،سائزهم

واحد.رجلإلاالمسلمينمن

وخمعت،الخضيببنئريدةعليهمواستعملفكئفوا،بالأسارىوأمر

ألفيالإبلوكانت،ناحيةالذريةوتجقغ،مولاهشقرانعليهاواسئتغقلالغنائئم

خؤئرتةوصارت،ب!يبأهليمئتيوالسبيئ،شاةآلافيخمسةوالشاء،بعير

له،عملابنأوشقاسبنىي!يقبنثاب!بسهمفيضرايىبنالحارثبنت

نفسها.علىفكاتتته

تستعينالخباءبباهمبجويريةؤققتأنإلاهوما:عائشةقالت

سعدلابن"الكبرى"الطبقاتمنوالمثبتخطأ،وهو،و"صرف":الأصلفي(1)

.(3/257)القيملابنالمعاد"و"زاد،(2/64)
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بمغزواتهفيفصذ

وحسنآ،قلآحةوجههاعلىنرأيتإليهافنظرت،كتابتهافي!عالثهرسوذ

"خير:لهافقالكقمتهأنإلاهوفما،أعجبتهرآهاإذااللهرسولأنفأيقنث

وشاعوتزؤجها،كتابتهاعنهافقضى،وأتزؤتجلث"كتابتلثنك؟ؤأأنذلكمن

فأعتقوا،اللهرسوليأصهارالمصطلقبنيسائر:الناسفقالبذلكالخبر

.(1)اهنمقومهاعلىبركةأعظمرئيئفما،المصطلقبنيسبيمنبأيديهمما

الإفك.أهلقصةكانالغزاةهذهوفي

يحعىعن،إسحاقبنمحمدحديثمنكمعجمه"فيالطبرانيوروى

أمريمنكانلقا:قالتعائشةعن،أبيهعن،الزبيربنعبدالثهبنعتادابن

،أخرىغزوةفيكأبجبناللهرسولمعخرجتقالوا،ماالإفكأهلوقال،كانما

افلقيثا،الفجروطلع(2)التماسهعلىالناشخبيمنحتىمجقديأيضآفسقط

وبلاء؟عناءتكونينسفركلفي!بنيةيا:وقال،االله9شاءمابكرأبيمن

بنيةياواللهأقا:فقال،التيفمفيالرخصةالثهفأنزلماله!،الناسمعوليس

.(3)مباركةعلصثماإنك

لئن:سلوذابنأبيبنعبداللهقوذأزقتمبنز،بدسمعالغزاةهذهوفي

فآنكر،بذلكاللهرسوذوأخبرالأذذ،منهاالأعرتيخرتجنالمدينةإلىرجعنا

"صحيحه"فيحبانابنبنحوهورواه،(189:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(1)

."الناسالتمالممهختس"حتى:الكبير""المعجمفيالذي(2)

منه.فعكوفتينبينوما،(159)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(3)
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بم
الهننالعذبالورد

)سورةفيالآياتوتعالىتباركالثهفأنزل،قالهماوحلف،ذلكعبذالله

اللهأؤقىالذي"هذا:وقالزيدبأددب"خبرراللهرسولفأخذ،(المنافقين

.(1)"بأدنه

بلغني!اللهرسوليا:وقال،أبيهمنأبيئبنعبداللهبنعبذاللهوتبزأ

لأقتلته،بقتلهأمزتنيلئنفوالثه،ففزنيذلكتريذكنتفإن،أبيقتلتريذأنك

فأدخلمسلمآبهفأقتل،الثأرطلبعنأصبرلاأنغيريقتلهإنأخشىوإلتي

خيرأالثهرسوللهفقال،بأبيهأبنائهاأبزمنأنيالأنصارغيضبوقد،النار

،الغزوةتلكمنالمدينةكأ!يررالله4رسووصلفلقا،"أباك"بز:وقال،لهودعا

المدينةتدخللاوالله:وقال،بالطريقلأبيهأبيبنعبدالثهبنعبداللهوقف

عبدالثهفقال،بدخولهالثهرسولفأذن،بالدخولاللهرسولملكيأذنحتى

بهفمزالعزيز،ومحمدالذليلأنكتزعمحتىأفارقلثلاوالله:عبدالثهلأبيه

آطهرنا")2(.بيندامماصحبتهلنخميشقفقغفري"ذغه:فقالاللهرسول

لهلاليوقدميومأ،وعشرينثمانيةهذهغزاتهفيكأبح!ررالله4رسووغاب

.رمضانشهر

ء*ء

(1)

(2)

البخاريرواهمنهوالمرفوع،(4/255)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر

:(8/651)"الباري"فتحفيحجرابنالحافظوقال.!تهأن!حديثمن(4623)

صذقه.آلهقر:أي،بسمعه:أي؟"بأذنهلهالله"أوفى:قوله

.(4/92)للبيهقي"النبوةو"دلائل،(190:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر
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غزواته.يطنصك

:الخندقغزوة+

بم

خصيىسنةالقعدةذيفيوغيزهسعدابنذكرها،الأحزابغزوةوهي

مهاتجره)1(.من

.(2)أربعسنةشواليفيكانت:عقبةبنموسىقال:البخاريوفي

.(3)ريصخسنةشواليفي:إسحاقابنوقال

.(4)المريسيعوغزوةالزقاعذابغزوةقبلكتابهفيالبخارفيوساقها

بنسلأمفخرجخيبرإلىسارواالئضيربنيكأ!برراللهرسوذآخقىولقا

وأبوىي!يقبنوقؤذة،التضريونالربيعبنوكنانةأخطمتبنوحتيئالحقيقأبي

إلىودغؤهمقريشأفألبوا،مكةإلىوجوههممننفرفي،الوائليانعمالي

موعدآ.لذلكوواغدوهم،قتالهعلىوعاقدوهم،اللهرسولإلىالخروج

كذلك.معهمفقزرواوشقيمآغطفانفأتواخرجواثم

وكانوا،العربمنتبعهموقنأحابيشهموجمعوا،قريهمثقوتجقرت

وقائذهم،طلحةبنعثمانوحمله،الندوةدارفياللواءوعقدوا،آلافيأربعة

واجتمعوا،بعيرمئهوخصمنوألف!نرسيىمئهثلاثومعهم،حرببنسفيانأبو

.(2/65)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(4/4551)"البخاري"صحيح:انظر(2)

.(4/170)هثاملابن"النبوية!السيرة:انظر(3)

.(2/91)"الطبري"تاريخ:انظر(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

شصيى.عبدبنسفيانيقودهمنفرمئهسبغوهم،الطفرانبقزشلييمبنيمع

الأسدئ.خؤئلدبنطليحةيقودهمأسدبنومعهموخرجت

حصن.بنعيينةيقودهمألف!وهم،قزارةوخرجت

رخيلة.بنمسعودمه؟وقيمئهأربعوهم،أشخعوخرجت

غؤفي.بنالحارثيقودهممئهأربعوهم،فزةبنووخرجت

والأمزعساكزثلاثةوكانوا،الأحزافيوهمآلافطعشرةالقومجمغفكان

آلافب.ثلاثةالمسلمونوكان،سفيانأبيإلى

أخذ؟الأمرمنأجمعواومابخروجهم"بحيررالله4رسوسمعفلما

مكائدمنولكنهالعربشأنمنذلكيكنولم،الخندقحفرفياللهرسوذ

للمسلمينترغيبآكأبحيرراللهرسوذفيهوعمل،الفارسىسلمانبذلكأشار،الفرس

المسلميناوعن9اللهرسولعنوأبطأ،فيهالمسلمونمعهوعمل،الأجرفي

العمل،عنبالضعفيوزونوجعلوا،المنافقينمنرجالذلكعملهمفي

الرجلوجعل،إذدبولاع!برراللهرسولمنعليمدونأهليهمإلىويتسقلون

اللهلرسولذلكيذكرمنهابذلاالتيالحاجةمننائبةنابتهإذاالمسلمينمن

غقيهيمنعليهكانماإلىرجعحاجتهقضىفإذا،بهاالفحوقفيوششأذنه

ؤإذاوزلهم!ولببآلئهةاقوأآلدينآتمؤيخوئ!اتخا:تعالىاللهفأنزل،الخيرفيرغبة

.216:النور9(ي!ئذلهؤةختئتذهبوألزخاجآف!،غكضغه!انوأ

بإناءفدعا"بحيرر،اللهلرسولذلكفشكوا،كذيةالخندقفيعليهمواشتذ
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بمغزواتهيطنض

عليها،الماةذلكلضخثميدعو،أناللهشاءبمااللهدعاثمعليهفتقلماءمن

يم!حاة)1(.ولافأسآترذماكالكثيبعادتحتىفلانتت

أضرلمح!الثه4رسوورآنيالخندقناحيةفيضربمت:قالسلمانوعن

ضربابثلاثوضرقيالمعوذفأخذفنزل،علىالمكانشدةورأى،بالجغول

4الأو"أقا:قالهذا؟ما!اللهرسوليا:فقلت،لمعةضربةكلتحتلمعت

.(2)"القشردقوالثالثة،والمغرقيالشاتموالثانية،اليمنبهاعلىفتخاللهفإن

يقوذكانأنههريرةأبيعناأتهملاقنوحدثني9:إسحاقابنقال

القيامةيومإلىتفتحونهاولامدينهمنفتحتمما:الأمصارهذهفيختحين

.(3)كلذقبلمفاتيحهاوالسلامالصلاةعليهمحمدآاللهأغطىوقدإلا

المدينة،علىوضزبئ،أيايمستةبعدخفرهمن"خبرراللهرسولوفرغ

ظهورهموجعلوا،والمسلمون!رزالله4رسووخرج،معهاوقن!ث!يرقوأقبلت

.الآطامفيوالنساءالذراريوجيل،القوموبينبينهوالخنددقشفيإلى

المدينة،حصوفيأحرليمجنوكان،حارثةبنيحصنفيعائشةوكانت

البخاريالإناءقصةدونورواه،(4/174)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

!ته.جابرحديثمن(3875)

،(176-4/175)هثاملابن"النبوية"السيرةفيكماسلمانعنإسحاقابنرواه(2)

مطولةالقصةهذهنحووروى،!هوسلمانإسحاقابنبينانقطاعإسنادهوفي

.(1763)النسائي

منه.معكوفتينبينوما،(4/176)هشاملابن"النبوية!السيرة:انظر(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

درغوعليهسعد-فمز،الحصنفيمعهامعاذبنسعدأتمرافعابنةكبشةوكانت

سعذفزيميئ،أخزتقد:أفهلهفقالت،بهائ!ريخحربةيدهوفيمققصةله

بنمنافيعبدبن-الموحدةوالباءالمهملةالحاءبكسر-جتانرماه،بسهيم

ئغزلهثأفه،الغرقةبابنالمعرولهث،لؤيبنعامربنمغيضبنعمروبنمنقذ

لطيببالغرقةسميت،نهمبنسعدبنسعيدبنثفلانةواسمها،بالغرقة

الغرقة،ابنوأناخذها:قالأصابهفلقابسهيمرماه،خديجةجدةوهي،ريحها

الله"غزلهق:-لهقالاللهرسولإنوقيل-سعدلهفقال،أكحلهفيوكان

شيئأتريثيىحربمنأبقيمتكنمتإناللهتم:سعدوقالالنار"،فيؤخقلث)1(

ع!يرر،اللهرسوذآذؤاقويممنأخاهدهمأنمنإلىأحمثقوتملافإنهفآئمني

حتىتمتنيولاشهادةليفاجعلهاوبينهمبينناالحرقيوضعقت!نكإناللهم

حليفالخشمىأمامةأبورماهالذيإن:وقيل،(2)قريظةبنيمنعينيئعز

.(3)مخزومبني

وستأتي.،المممادرمنوالمثبت،"...وجهكعرق"اللهم:الأصلفي(1)

لابن"النبوية"السيرةفيكماإسحاقابنمتقاربةوبألفاظمختلفةطرقمنرواه(2)

فيعوانةوأبو،(421-6/141)"المسند"فيأحمدوالإمام،(4/186)هشام

.(1924)""المستدركفيوالحاكم،(2671)و(0671)و(5867)""مسنده

النبوية""السيرةمنوالتصويب،"مخزومبنحامدالجشمياسامة"أبو:الأصلفي(3)

بنعبداللهعن،يتهملاعمن،إسحاقابنفيهرواهوقد،(4/186)هشاملابن

الجشمي=أمامةأبوإلايومئذسعدآأصاب"ما:يقولكانأنه،مالكبنكعب
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفي!ف

.(1)حبانبنعاصمبنخقاجةرماه:وقيل

فيهمعهمثابببنوحسان،أفيفيالمطلبعبدبنثصفيةوكانت

بالحصن،يمطيفثفجعلاليهودمنرجلبنامر:صفيةقالت،والصبيانالنساءمع

اقتله.انزليهودفيهذا!حسانيا:فقلت

لمفلضا:قالتهذا،بصاحبأناماعلصبلقد،للثاللهيغفر:فقال

بهفضربمتالحصنمنعمودآأخذتثماختخزثذلكمنشيئآعندهأز

انزل:لحسانوقلتالحممنإلىرجعتفرغتفلما،قتلتهحتىاليهودئ

.(2)حاجةب!قبهليما:فقالفاسلبه

بعضهموأنكر،الجبنشديدكانحسانآأنهذايحتمل:السهيليقال

منهمأحدعترهفماالشعراء،يهاجيوهوجبانآحسانيكونكيف:فقالهذا

ذلكفيجبانآويكون،منهذلكوقعيكونأنيحتمل:بعضهموقال،بجبن

انتهى.."مخزومبنيحليف-

بنمحمدطريقمن(1492)""المستدركفيالحاكمروايةفيجاءلكن:قلنا

:قالأنهمالكبنكعببنعبداللهعن،قتادةبنعمربنعاصمعن،إسحاف

بنعامربنيأحدالغرقةبنقيسبنحبانالخندقيوممعاذبنسعدرمى"الذي

فليراجع.،"...لؤي

.(4/186)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

فيوالحاكم،(4/187)هشاملابن"النبوية"السيرةفيكماإسحاقابنرواه(2)

.(434-3/424)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(6867)""المستدرك
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.(1)القتالشهودمنمنعتهبعلهاليوم

الهننالعذبالورد

سيدبنأحمذبنمحمدعمروأبيبنمحمدالفتحأبوصاحبناوقال

كيف:حسانأمرعنيحمزاجابنسألث:القاسمأبوالأستاذوقال:الناس

اللهغضقه،وبراهينهاالنبوةأعلاممنهذا:ليفقال؟بالجبنالعربتعترهلم

.(2)كلذعن

علةفأصابته،شجاعآت!يشأحسانكان:الكلبيعنالتزقيئابنوقال

يشهذه)3(.ولاقتاليإلىينظرأنيقدزلاذلكبعدفكان،الجبنفيهأحدثت

."تاريخه")4(منترجميهفيعساكرابنورواه

حارثةبنفزيذ،رجليمئتيفيأسلمبنسلمةيبعثطاللهرسوذوكان

بنيمنالذراريعلىيخاف!كانلأنه،المدينةيحرسون،رجلمئهثلاثفي

الأنصارمنغيرهمعع!برراللهرسولحرسيىعلىبشربنعبادوكان،قريظة

ليلة.كلئيحرسونه

.(3/433)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

كان"لو:(175:ع)"الدرر"فيالبرعبدابنقالهماالكلامهذاعلىوترد:قلنا(2)

ولهجي،والإسلامالجاهليةفييهاجيهكانقنبذلكلهجاهوصفتمماحسانفي

."العربشعراءمنالناسيهاجيماكثيرآكانفإنه،الرحمنعبدابنهبذلك

العصمة.مسألةمنذكرمايدفعبذلكابنههجاءفانتفاء

.(6/24)"الكمال"تهذيبفيالمزيرواه(3)

.(12/433)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)
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بمتهغزوايط!ف

ليلةعشرةبضغذلكعلىوأقامواوتبارزواللبيرارتداغؤاإلقمثم

الأنصار.فأبت،عنهوينصرفواغطفانيصالحأنالله4رسوفأراد،يتبارزون

فأتى،إسلاقهوأخفىأسلمقدالأشجعىمسعودبننعيموكان

واحدرجلأنت"إنما:فقال،شئتبمافرني!اللهرسوليا:فقالاللهرسوذ

خدعة"والحرفي

بينيماوخاصةوذيعرفتمقد:لهمفقالقريظةبنيأتىحتىفخرج

نإ:لهمفقال،بمتهملستصدقمط:لهفقالوا،لهمصديقأوكان،وبينكم

وإن،ونساؤكموأبناؤكمأموالكمبهبلذكمالبلذ،كأنتمليسواوغطفانقريشآ

ببلادهم،ونساؤهموأبناؤهموأموائهممحملإ،لحربجاؤواوغطفانقريشآ

وبينهبينكموخفواببلادهملحقواذلكغيزكانوإنأصابوها،نرصةرأوافإن

يكونواأشرافهممنرهنآمنهمتأخذواحتىمعهمتقاتلوافلا،بهلكمطاقةفلا

.بالرأيأشرتلقد:قالوا،بأيديكم

معشزأنبلغنيلهعانه،لكموديعرفتمقد:لهمفقالقريشأأتىثم

ندمنا،إنآ:إليهأرسلواوقدمحمد،وبينبينهمفيماصنعواماعلىندموايهوذ

فنضرقيأشرافهممنرجالآوغطفانقريمثيىالقبيلتينمننأخذأنيرضيكفهل

رجالكممنرهنآيلتمسونيهودتغثتتفإن،نعمأن:إليهمفأرسل،أعناقهم

كذلك.لهموقالغطفانأتىثم،واحدآرجلأمنكملهمتدفعوافلا

قريظةبنيإلىغطفانورؤوسسفيانأبوأرسلالسبتليلةكانتفلقا

يوماليوتمإن:إليهمفأرسلوا،للقتالغدآفاغدوا،مقايمبداليلسناإلأ:وقالوا
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بم
افننالعذبالمورد

حتىمحمدآمعكمنقاتلذلكمعولسناشيئآ،فيهنعمللاونحن،السب!ب

رجالكم.منرهونآتعطونا

صخ:فقالوا،قريظةبنوقالتبماوغطفاننث!يرقإلىالرسلفرجدتي

تريظة:بنوفقالت،أحدآمناإليكمندفعلن:إليهمفأرسلوا،نعيمبهحدثناما

نعيم.قالماصح

راجعين،وانصرفواقريشآفهزمريحأالليلةتلكأرسلتعالىاللهإنثم

وعاد،وعشرينأربعة:وقيليومأ،عشرخمسةبالخندقاللهرسولوأقام

المدينة.إلى

عامكمبعدتريش!تغزؤكم"لن:اللهرسولقالالمشركونانصرفولما

يوتم!الله4رسووانصرف،كذلكفكانتغزؤهم")1(،ولكنكم،هذا

خصي.سنةالقعدةذيمنبقينلياليلسبعالأريعاء

ء*هع

قريظة:بنيغزوةء

راجعآالخندقعنانصرفقاللهرسولأصبحولفا:إسحاقابنقال

عليهجبريلأتىالظهركانفلما،السلاحووضعواوالمسلمونالمدينةإلى

جبريل:قال،""نعمقال؟السلاحوضعتطلقد:فقال!عاللهرسولإلىالسلام

و"دلائل،(4/162)هشاملابن"النبوية"السيرةفيكمابلاغأإسحاقابنذكره(1)

.(3/584)للبيهقي"النبوة
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصذ

ف!نيتريظةبنيإلىتسيرأنيأمركاللهوإنبعذ،السلاخالملائكةوضدتيما

:الناسفيفأدنمؤدنآ،بلالآع!يرراللهرسوذفأمر،بهمفمزلزذإليهمعامد

.(1)قريظةببنيإلأالعصزيصفينفلامطيعآسامعآكانقن

والخيل،آلافيثلاثةوهمالمسلمينفيإليهمسارثم:سعدابنقال

خصمنفحاصرهم،القغدةذيمنبقينلسبعالأريعاءيوتموذلك،وثلاثونستة

.(2)ليلةغشرة

ليلة.وعشرينخمسآ:وقيل

.(3)ليلةوعشرينبضعآ:البرعبدابنوقال

قالفيمامكتومأمابنالمدينةعلىاستعملكأخيراللهرسولخرجولقا

بئرعلىنزلأتاهمولما،طالبأبيبنعليئإلىاللواءوذقغ،(4)هشامابن

صلاةجاءتولما،المسلمونوتتابع،(5)أانأبئر9:حزمابنقالآبارهامن

إلاالعصرأحديصلين"لا:وقوله.(4/192)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

(1770)مسلمورواه!هما.عمرابنحديثمن(490)البخاريرواهتريظة"بنيفي

اختلافوسببالمسألةهذهمناقشةوينظر."العصر"مكان"الظهر"بذكرلكن

.(7/084)"الباري"فتحفيبذلكالرواية

.(2/74)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(178:ع)البرعبدلابن"الدرر":انظر(3)

.(4/921)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(4)

=الهمزةبفتحهوأنا""بئر:وقوله.الأصلفيبياضمكانهوقعمعكوفتينبينما(5)
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بم
الهنىالعذبالمورد

نأتعلمواألم:بعضهمفقال،الصلاةذكرواالطريقفيوهمالعصر

منهمطائفةفصلى،تريظةبنيفيالعصرتصفواأنأمركممج!يرراللهرسول

فذيمزالعشاء،بعدتريظةبنيفيصقوهاحتىالعصرصلاةطائفةوأخرت

.(1)الطائفتينمنأحدأيعئففلم"!ييهاللهلرسولذلك

الحصازعليهماشتذفلقاالحصار،أشذ"!يرراللهرسولحاضزهمثم

المنذرعبدبنلبابةأباإليناأرليملأن:السبتليلةوكاناللهرسولإلىأرسلوا

فأشار،أمرهمفيفشاوروه،إليهمفأرسله،الأوسحلفاءوكانوا،الأوسى

فانصرف،ورسولهاللهخئث:وقالفاسترجعندمثم،الذبخأنهبيدهإليهم

توبته.اللهأنزلحتىري!أكاللهرسوذيأبولمالمسجدفيفارتبط

فيامرأئهتأتيهلياليث!سبالجذعمرتبطآلبابةأبوأقاتم:هشامابنقال

.(2)بالجذعفيرتبطيعودثم،للصلاةفتحفهصلاةب!قوكل

غشرةبضغ-ثقيله:أي-ربوضيىبسلسلهازتتطأنه:البرعبدابنوروى

يسمع،يكادفماسمعهذهبحتى-ليلةعشرينمنتريبأ:عائذابنوقال-ليلة

ألئي""بئرهو:هشامابنوقال،إسحاقابنذكرههكذا،والقصرالنونوتثديد-

"البلدانو"معجم،(4/193)هثاملابن"النبوية"السيرة:انظر.والياءالنونبتشديد

.(1/298)لياقوت

الاختلافعلى!ماعمرابنحديثمن(1770)ومسلم،(490)البخاريرواه(1)

تريبأ.إليهأشرناالذيوالعصرالظهرفي

.(4/961)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)
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بمغزواقفيفص

ثملحاجتهيذهبأنأرادوإذاللصلاةتحفهابنتهوكانت،بصرهيذه!ثوكاد

غزوةفيمج!يرراللهرسولعنتخقفحينفعلهاالحالةهذهإن:وقيل،تربطه

(1)او"
لبوهـ.

فكتفوا،ق!لمةبنمحمدبهمفأمركأخيرر،الثهرسولحكمعلىنزلواثم

عبداللهعليهمواستعمل،ناحيةفكانواوالذريةالنساءوأخرج،ناحيةونخوا

،والثيابوالأثاثالخفقهمنحصونهمفيوجدوماأمتعتهموجمع،سلامابن

وخص!نوألفأ،رمحوألفي،درعمئهوثلاث،سيفمئهوخصنألفآفيهافوجد

يخقس،ولمكفهذلكفأهريق،شكروجرازوخمرآ،وخخفهترميىمئه

.كثيرةوماشيةنواضخجمالآووجدوا

معشز"يا:فقال،حلفاءهموكانوالهميهبهمأنع!يررالنبىالأوشوكقمت

"فذلك:قال،بلى:قالوا"؟منكمرجلفيهميحكمأنترضؤنألا!الأوس

معاذ".بنسعدإلى

حكمهفلقافيها،الله4رسوتجغلهالمسجد،فيخيمهفيسعدوكان

:يقولونوهماللهرسولإلىبهأقبلواثمحمار،علىفحملوهقوفهأتاهفيهم

اكثروافلما،فيهمحكمككألجيواللهرسولفإن،مواليكفيعمروأباياأخميمن

لائم.لومةاللهفيتأخذةلاأنلسعدآنلقد:قال

كأخبرر:اللهرسولقال،والمسلمينع!ي!اللهرسولإلىسعدانتهىفلما

.(4/0174)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)
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االننالعذبالمورد

ولأكقداللهرسولإن!عمروأبايا:فقالواإليهفقاموا"سيدكمإلى"قوموا

فيهم.لتحكممواليكأمر

حكصث،مافيهمالحكتمأنوميثافهاللهعهذبذلكعليكم:سعدفقال

وهو،الثهرسوذفيهاالتيالناحيةفيهاهنا،منوعلى:قال،نعم:قالوا

سعد:قال"نعم"،:!اللهرسوللهفقال،لهإجلالآاللهرسولعنيمغرض!

الذراريىت!تو،الأمواذمت!قئوالرجاذ،ئقتلأنفيهمأحكئمف!لئي

سبعفودقالملكبحكيمفيهمخكضت"لقدع!رز:اللهرسولفقالوالنساء،

.(1)"سماواب

لأنهاالسماء،أسماءمنوالرقيع،(2)"هعقرأسبعفوقي"من:روايةوفي

.بالنجومرفعت

الحجة،ذيمنخلؤنلياليلسبعالخميسيوتمكأبخيرراللهرسوذوانصرف

!ه،الخدريسعيدأبيحديثمن(1768)ومسلم،(2878)البخاريرواه(1)

وليس،عنهااللهرضيعائشةحديثمن(1769)ومسلم،(3896)البخاريورواه

"السننفيالنسائيالزيادةبهذهورواه،"سماواتسبع،فوق:قولهالصحيحفي

أبيه.عنسعدبنعامرطريقمن(5939)"الكبرى

علقمةطريقمن(4/002)هشاملابن"النبوية"السيرةفيكماإسحاقابنرواه(2)

:(397:)ص"التقريب"فيالحافظعنهقالوعلقمة،!بالنعيعنالليثيوقاصابن

الروايةبهذهالخبريكونهذافعلى:قلنا."صحبةلهأنزعمقنأخطأ،ثبت"ثقة

مرسلآ.
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بمغزواتهنافصك

ومعهاللهرسوذوجلس،السوقفيأخدودوخمز،المدينةفأدخلوابهموآقز

السثبينماوكانوا،أعنافهمفضربتزسثلآزسئلآإليهوأخرجوا،أصحائه

مئه.والسبع،مئه

مئه.والسبعمئهالثمالببينكانوا:يقولوالمكثر

الخكمامرأةوهي،ثباتة:اسمهاواحدةامرأةسوىالنساءمنئقتلولم

وتحت،نقطثلاثالأولالحرفعلى،ثباتة:الشقفىبخطرأيتهكذا،القزظي

يجغلوغيرة،نقطتانفوقهالألفبعدالذيوالحرف،نقطةالثانيالحرف

الألفبعدالذيوالحرفيالثانيالحرفوعلى،نقطةالأولالحرفيتحت

نقطة.

فقتلته.شويل!بنخلأدعلىرحىألقتوكانت

بالغنائموأمر،لنفسهعمروبنتريحانةكأخبرواللهرسوذواصطفى

يريذ،فيقنفبيغبالباقيأمرثم،والسبيالمتاعمنالخص!نفأخزقي،فخمعت

للفرس:سهمآوسبعينواثنينآلافيثلاثةعلىفكانت،المسلمينبينوقسمه

سهثم.وللراجل،سهثمولصاحبه،سهمان

جرحهمعاذبنلسعدانفجرقريظةبنيشأنع!يرالثه4رسوقضىولقا

شهيدآ.فمات

للمهاجرينالداروتكون:قالسعدفيهمحكمولقا:سعدابنوقال

يستغنواأنأحببثإلئي:فقال،معهمكتاإخوئنا:الأنصارفقال،الأنصاردون
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فأصاب!بمضطجغوهوعنرعليهمزثفيهموخكتممنهمفرغولقا.عنكم

.(1)تامحتىزقأفمابطفعهاالجرخ

سعدآشهدوامللثألفطنزذ"لقد:عائدابنذكزفيماكأ!يرراللهرسولوقال

قنمحمد!ياعيهير:للنبيجبريلوقال،(2)"اذهيومهمإلاالأرضنؤطئواما

؟(3)الرحمنعرشقلهواهترالسماءأبوالثلهفتحتالذيهذا

نعشهعلىخيئولقا،ماتقدفوجدهس!رعآسبإلرالثهرسولفجاء

.(4)"غيركمخققةله"إن:مج!يرراللهرسولفقال،يخقةلهوجدوا

فجعلسندسوخبهببغلهاللهرسوليإلىالجندلدومهصاحثوبعث

الجنةفيسعد"لمناديل:الثهرسولفقال،الجبةن!خمنيعجبونأصحائه

.(2/77)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

فيكثيرابنوقال،!عمرابنحديثمنالأستار(كشف-2698)البزاررواه(2)

رواياتاللهرحمهكثيرابنلهوذكر.جيدإسنادهذا:(4/128)"والنهاية"البداية

ثمة.تنظر،أخرى

بنمعاذعن-(4/122)هشاملابن"النبوية"السيرةفيكما-إسحاقابنرواه(3)

ورواه،...جبريلأنقوميرجالمنشئستقنحدثني:قالالزرقيرفاعة

البيهقيورواه،مالكبنكعببنعبداللهعن(1492)""المستدركفيالحاكم

البخاريفيوأصله.!نىعبداللهبنجابرحديثمن(4/29)"النبوة"دلائلفي

العرش"اهتز:قالعتههالنبيعن!هجابرحديثمن(2466)ومسلم،(3592)

.معاذ"بنسعدلموت

.(4/213)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(4)
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غزواتهفيفصك

.هذامن:يعني؟(1)"أحسن

بم

++*

مسلمة:بنمحمدسرية"

قرظبنووهم،معجمةوظاءمفتوحةراله!بعدهاالقافبضمالقزظاءإلى

خقؤنلياليلعشرفخرجإليهمع!ورالثهرسولبعثه،كلاببنيمنوتريظ)2(

بناحيهراكبآثلاثينفيمهاتجيرمنشهرأوخمسينتسعهرأسعلىالمحزيممن

ليالي.سبغوالمدينهضرتةوبينمنها،بالتكراتضرتة

ولموشاءنعمآفاستاق،سائزهموهرب،منهمنفرآوقتلعليهمفأغار

علىوففق"طيررالثه4رسوفخفس،المدينةإلىوانحدر،للطعنتغرضن

وخمسينمئةالتعموكانت،الغنممنبعشرةالجزوزفغذلوا،بقيماأصحابه

بقيتلليلهوقدم،ليلةغشرةتسغوغاب،شاةآلافيثلاثةوالغنئم،بعيرآ

!ه.أنسحديثمن(2469)و(4682)ومسلم،(4732)البخاريرواه(1)

والذي،بذلكوقيدهاالمعجمةبالظاءذكرهاكذا،"و"قريظترظ""و"القرظاء":قوله(2)

السيرة"فيالحلبيالدينبرهانبذلكوقيدها،المهملةبالطاءأنهاالمصادرفي

الزبيديوأوردها،(4/236)"القاري"عمدةفيوالعيني،(3/171)"الحلبية

."و"قزيط"قريط"و""قزط:ذكرواوقد،(ترط:)مادةفي(02/41)"التاج"في

،(3/385)للسهيلي"الأنفو"الروض،(7/87)ماكولالابن""الإكمال:انظر

.(3/133)لياقوت"البلدانو"معجم
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.(1)المحزممن

أثاليبنئمامةوأن،سثسنةالمحرمفيالسريةهذهأنالحاكموذكر

.(2)"مسلم"صحيحفيوحديئهفيها،أيخذالحنفى

+

لحبان:بنيغزوةء

.(3)تسسنةالأوليربيعهلاليفيسبابنذكرها،ع!فانبناحية

فتحمنأشهرستهرأسيىعلىالأولىخمادىفيإسحالقابنوذكرها

فريظة)4(.

.(5)الخامسةالسنةفيأنهاوالصحيخ،قالواكذا:حزيمابنوقال

وأصحابهماعديبنوخبيبثابمببنعاصيمعلىكأ!يرراللهرسولؤتجذ

شهرلغرة9وعسكر،الشاتميريذأنهفاظهر،شديدآؤخدآبالرجيعالمقتولين

علىواستخلفنرسآ،عشرونومعهمرجليمئتيفيوخرجأالأولربيع

بخطوجدئهكذا،عزانإلىانتهىحتىإليهمأسرعثم،مكتويمأئمابنالمدينة

.(2/78)سعدلابن!الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1214)البخاريورواه،(1764)مسلمرواه(2)

.(2/78)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

.(4/142)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(4)

.(002:)صحزملابن"السيرة!جوامع:انظر(5)
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بمغزواتهفيفصذ

.صغيرةعينالأولالحرفيتحتالشقفيئ

.(1)نونفل"الاوبعد،الراءوفتح،المعجمةالغينبضئم:الأثيرابنوقال

منازذوهي-جيمثموالميمالهمزةبفتح-وغ!فانأقجبينوادوهو

حيثأمياليخمسةغ!فانوبينبينه،ساتة:لهيقالموضعإلى،لحيانبني

فهربوا،لحيانبنوبهمفسمغت،لهمودعاعليهمفترخم،أصحابهمصافيكان

السرايافبعثيومينأويومآفأقام،أحدعلىمنهميقدرفلم،الجبالرؤوسفي

أحد.علىيقدروافلمناحيةكلفي

كزاعإلىفوارشعشرةفيبكرأبافبعث،غسفانأتىحتىخرجثم

المدينة،إلىكأخيراللهرسولانصرفثم،أحدآيلقؤاولمرجعواثم،الغجييم

"حامدونلربئااعابدوناتائبون"آيبون:يقولاللهرسولسمعث:جابرقال

ليلة.غشرةأرقيالمدينةعنوغابالحديسث)2(،

قتلالفزظاء)3(إلىمسلمةبنمحمل!سريهبعدوغيرهالبرعبدابنوذكر

نإ"الطبقات"فيسعدابنذكرهموضعموضعهفيويأتيالخقيتن)4(،أبيابن

.(2/78)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

!ه.أنسحديثمنلكن(2919)البخاريرواه(2)

تريبآ.ذكرناكمابالطاءوالصواب،بالظاء"القرظاء":الأصلفيكذا(3)

:أي؟العكس(185-183:)عرالبرعبدلابن"الدرر"فيوالذي،ذكركذا(4)

الحقيق.أبيابنقتلبعدلحيانبنيغزوةذكرأنه
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الهننالعذبالمورد

*ه!هع

الغابة:غزوة+

غزوةأيضأ:لهاويقال،الشامطريقفيالمدينةمنبزيدعلىوهي

بضمتين،ويقال،المهملتينوالدالوالراءالقافبفتحقزدفهيقزد،ذي

.الصوف:اللغةفيوالقزد

مهاتجير91(.منستسنةالأوليربيعشهرفيأنهاسعدابنذكر

لقارر!جماللهرسولأن:البرعبدبنعمروأبوحزيمبنمحمدأبووذكر

حصنبنغيينةعليهموأغار،لياليئإلابالمدينةيبقلملحيانبنيمنانصرف

جمادىفيلحيانبنيإلىخرجوالسلامالصلاةعليهأنهوذكرا،القراركيئ

.إسحاقابنذكركما(2)الأولى

يقاحعلىأغارواالتيالغزوةوهيالقزد،ذابغزوة:البخاريوقال

.(3)بثلاثخيبزقبل"!بررالنبى

حدثني:قالا!وعبنشقمةبنإتاسطريقمن"مسلم"كتابوفي

.(2/80)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

البرعبدلابنو"الدرر"،(102-8.2:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(2)

.(186-185:)ص

.(4/1536)"البخاري"صحيح:انظر(3)
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بمغزواتهيخافص

خرجناثم:قال،بهامباتغتةوذكرمج!برو،اللهرسولمعالخديبيةقدفنا:قالأبي

!عاللهرسوذفاستغفر،لحيانبنيوبينبيننامنزلآفنزلنا،المدينةإلىراجعين

سلمة:قال،أوأصحابهع!يررللنبي9طليعةكانهالليلةالجبلهذازييئلمن

بظهره"!ب!رالثهرسوذفبدثالمدينةقدمناثمثلاثآ،أومرتينالليلةتلكفرقيث

أصبحنافلقا،طلحةبفرسمعهوخرج!ث،معهوأنااللهرسولغلايمرباحمع

وقتلأجمغفاستاقهاللهرسولظهرعلىأغازقدالفزارئالرحمنعبذإذا

وآخبز،عبيداللهبنطلحةفأبيغهالفرسنهذاخذ!رباخيا:فقلث:قال،رامجته

أكغهعلىقمتثم:قال،شزجهعلىأغارواقدالمشركينأناللهرسوذ

صباحاه.يا:ثلاثآفنادي!تالمدينةفاستقبلمث

:وأقولوأرتجر،بالتئليأرميهمالقومآثارفيخرجثثم

الرضعيوئمواليوتمالاكوعابنأنا

السهمنصلخقمنحتىزخلإ،فيسهمآفآضذ،منهمرجلآفألخق

أتيثفارسنإلئزتجغف!ذا،بهموأغمزأرميهمزلسطمافوالله:قال،كتفهإلى

فدخلواالجبلتضائقإذاحتى،بهفعقرثرميئهثمظفهافيفجلسمثشجرة

كذلكزلتفما:قال،بالحجارةأرديهمفجعل!تالجبلغقؤت،تضايقهفي

،ظهريوراءخقفتهإلأالثهرسوليظهرمنبعيرمناللهخققماحتىأتبعهم

وثلاثينبردةثلاثينمناكثزآلقواحتىأرميهماتبعتهمثم،وبينهبينيوخفوا

يعرفهاالحجارةمنآرامآعليهجعلثإلاشيئآيطرحونولا،يستخفونرمحآ

بدليبنفلانأتاهمقدهمفإذا،ثنئهمنمتضايقآأتواحتى،وأصحائهالثهرسوذ
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قزدب.رأسعلىوجلس!ت-يتغذؤن:يعني-ينضحونفجلسوا،القرارفي

والله،التزخهذامنلقينا:قالواأرى؟الذيهذاما:القزارفيقال

نفزإليهففئفثم:قالأيدينا،فيشيءكلئانتزغحتىيرميناغق!ميىمنذفازقناما

منأفكنونيفلقا:قال،الجبلفيأربعةمنهمإلىفقهميذ:قال،أربعةمنكم

أنا:قلت:قالأنت؟وقنلا،:قالوا؟تعرفونيهل:قلت:قالالكلام

إلامنكمرجلآأطل!ثلامحمدوجةكزموالذي،الاكوعبنسلمة

فوارشرأيتحتىمكانيترختفمانرجعوا،،فيذركنييطلبنيولا،أدركته

قتادةأبوآثرهعلىالأسدقيالآخزمأولهمفإذاالشجز،يتخقلونكأيخررالثهرسولي

المقداد.أثيروعلى

أخرم!يا:قلت،مدبرينفولوا:قال،الأخريمبينافيفأخذت:قال

سلمة!يا:قال،وأصحابئع!يرراللهرسوذنئخقحتىيقتطعونكلااخذزهم

بينيتخلفلا،حقوالنازحقالجنةأنوتعلئمالآيخرواليويمبالثهتؤمنكنتإن

الرحمنبعبدفغقزقال،الرحمنوعبذهوفالتقى،فخقيئه:قال،الشهادةوبين

نرسه.علىوتحؤلفقتقهالرحمنعبدوطعنه،نرشه

:قال،وقتلهقطغنهالرحمنبعبد!برراللهرسولفارىقتادةأبوولجق

أصحالمحبمنأرىماحتىرخلىعلىآغذوالتبجئهممحمدوجةكزمفوالذي

ماءبهبغ!ثلإلىالشصيرغروبطقبلتغدلواحتىشيئأ،غبارهمولامحمد

عطاش!.وهممنهليشربواقزدذا:لهيقال
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بمغزواتهفيفصذ

،قطرةمنهذاقوافما،عنهفآخقيئهم،وراءهمآغذواإلىفنظروا:قال

خذها:قلث:قال،كيمهلغفيىفيبسهيمفأضكه،منهمرجلآفآلحقوأغدوا

!؟بكرةاأئموعه!أفهثيهقتهيا:قال،الزضعيومواليوتم،الاكوعابنوأنا

)آزذؤا(:وروي-ثنئهعلىفرشينوأزذؤا:قال،نف!يمهعدؤيانعم:قلحث:قال

الضعفمنالنهوضعلىيقدروالمنرسينتركوا:ومعناه،المعجمةبالذال

فجئمط-الردىمنهلكآتركوهما:فمعناهابالمهملةروىومن،والكلآلي

لبنمنقذقةفيهاب!طيحهعامرولحقني،كألجيالثهرسولإلىأسوقهمابهما

الماءعلىوهوخرزاللهرسوذأتيتثم،وشرئتفتوضأتما"فيهاوسطيحه

مناستئقذئهشيءوكلئالإبلتلذأخذقدالله4رسوفإذا،عنهأخقيئهمالذي

الغضبا4علىوراءهاللهرسوذأردفنيثم:قال،وئزدةرمجعوكلئ،المشركين

المدينة.إلىراجغين

.(1)ربيخإلىخرجناحتىلياليثلاثإلالبثنامافوالثه:قالثم

وليسقزد،ذيغزوةأثرعلىكانتخيبزغزوةأنالكلامهذاظاهز

منالأولىخمادىفيكانتقزدذيغزوةفإنالشير،أصحابعندكذلك

ثم،السنةتلكمنشعبانفيالمضطييبنيبعدهاغزاثم،السادسهالسنه

فأقامالمدينهإلىرجعثم،السنةتلكمنالقغدةذيفيالخذئبيهغمرةاغتقر

خيبر.إلىمنهبقيهفيوخرج،المحزموبعفقالحجهذابها

اختصار.بعضالمصنفلفظوفي،(1807)مسلمرواه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االنىالعذبالمورد

فييختلفونيكادونولاوغيزه)1(،البرعبدبنعمرأبوذكرههكذا

نأويحتمل،الرواةبعضمنوهئمالحديثهذافيوقعالذيوهذا،ذلك

وعقننفسهعنسلمةفآخبزفتحها،قبلخيبزإلىسلمةمنهمسريةآغرىيكون

معه.خرتخ!

بنعبداللهإليهاأغزىأنه:""المغازيفيإسحاقابنذكر:زيدقال

.(2)مرتينفتحهاقبلرواحة

بالغابة،تزغىتقحةعشرينكانتكأبح!اللهرسوليقاخأنسعدابنوذكر

عليهمفأغار-ذرأبيامرأة:وقيل،وامرأتهوابنيه:وقيل-فيهاذرأبووكان

.(3)رذأبيابنوقتلوافاستاقوهافارسآأربعينفيالأربعاءليلةحصنبنغيينة

الرجلفقتلوا،ألهاوامرأةيخفاليمنرجلمنهموكان:إسحاقابنوقال

.واللقاخ)4(المرأةوحملوا

فركب،اركبوااللهخيليا:فنودقي،اللهرسولإلىالصريخوجاء

المقدادأقبلقنأولفكانمقتعأ،الحديدفيالأربعاءغداةوخرجالله4رسو

:وقالرمحهفيلواءاللهرسوذلهفعقد،سيقهشاهرآوالمغفزالدرغوعليه

سعدوخقف،مكتويمأثمابنالمدينةعلىواستخلف،"أثركعلىإتأ"امفيى

.(196و191و188:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(1)

.(6/29)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(2/80)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

.(4/243)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(4)
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بمغزواتهيخافصذ

بنسلمةوأدركفخرج،المدينةيحرسونقومهمنمئهثلاثفيعبادةابن

قزد.ذيإلىوانتهىرجليهعلىوهوالقوتمالاكوع

وصقىمجشاء،والخيوذوالناسنالله4رسوفلجقنا:سلمةقال

مئهكلفيمت!قو،وليلةيومآبهاوأقام،الخوفصلاةقزدبذيالثهرسوذ

مئه.سبع:وقيل،مئهخصمنوكانوا،ينحرونهاتجزورآأصحابهمن

لعتادوفرس!،تغرتجة:وقيل،شئخة:اسمهللمقدادفرسمعهموكان

زيد:بنلسعيدوفرس،الفقةذو:لعكاشةونرس،يقاغ:اسمهبشرابن

وفرس،ق!نون:خضيربنلأشيل!ونرسن،تجزوة:قتادةلأبيونرس،لاجق

الختاخ.:الأخرئمركبالذيوالفرس،تجفؤة:عياشلأبي

الشقفيئ.خطمنونقفئها،(1)خريمبنمحمدأبوذكرها

يقاجهمنناقةونحرقزد،ذو:لهيقالمااللهرسوذوبلغ:وقال

امرأةوأقبلت،المدينةإلىرجعثم،ويوقهاليلتهوأقاتم،المسترتجغه

فأخبرهاتنحرها،أننذرتالمدينةأتتفلفا،اللهرسولناقهعلىاليقارفي

وأخذ،يملكلافيمالأحدولا،معصيهفيتذزلاأنه!يرراللهرسوذ

.(2)ناقتهء!يرالثهرسول

.(032-202:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(1)

فيلكن،!نهحصينبنعمرانحديثمنالقصةهذهنحو(1641)مسلمروى(2)

.الغزوةهذه
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افننالعذبالمورد

خمسغابوقدالاثنينيومالمدينةإلىاللهرسولورجع:سعدابنقال

.(1)لايل

ي!ء*

محصن:بنعكاشةسرية*

المعجمةبالغينالغفرإلىالأسدي-وتشديدهاالكافببتخفيف-غكاشة

شهرفيوكانتقيد،منليلتينعلىأسل!لبنيماء،مرزوقغفر:المفتوحة

رجلأ،أربعينفيإليها!الثهرسوذبعثهالهجرةمنستسنةالأوليربيع

نعتمعلىفدلهمفأفنوهرجلأووجدوا،فهربواالقوئمبهوغيتم،سريعآفخرج

وخزرواالزخلفأرسلوابعير،مئتاوهيفاستاقوها،عليهافأغاروا،لهعملبني

كيدآ.تفقواولماللهرسولعلىفقلإموا،المدينةإلىالتغم

عهءعه

القضة:ذيالىقشقمةبنمحمدسرية*

شميتهاء،بعدها،المهملةالقهمادوتشديد،القافبفتحالقضةوذو

وعشرونأربعةالمدينةوبينبينها-الخمنوالقضة-أرضهفيلقضةبذلك

بنيإلىاللهرسولبعثه.الهجرةمنسثسنةالأولربيعفيوكانت-ميلأ

رجل،مئةوهمالقومبهفأحذقليلآ،عليهمفوردوانقر،غشرةفيثعلبة

ووقع،فقتلوهمبالزماحعليهمالأعرابحملتثم،الفيلمنساعةفتراقوا

.(2/81)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)
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بمغزواتهفيفصذ

الئياب،منوجزدوهم،يتحزكفلاكعبهقضربجريحآ،قسلمةبنمحمد

المدينة،بهوزدحتىفحمله،المسلمينمنرجلمسلمةبنبمحمدومز

فلم،قصارعهمإلىرجلآأربعينفيالجزاحبنغبيدةأباع!يرراللهرسولفبعث

ورجع.فساقه،وشاءنعمآووجدوا،أحدآيجدوا

ء*هع

القضة:ذيإلىالجراحبنغبيدةأبيسرية*

سث.سنةالآيخرربيعشهرفيوكانت

شزحعلىئغيرواأنفأجمعواوأنمار،ثعلبةبنيبلادأخذبت:قالوا

أبوفبعث-المدينةمنأميالسبعةعلىموضع-بقيقاتزعىوهي،المدينة

ليلتهمفمشوا،المغربصقواحينالمسلمينأبناءمنرجلآأربعينفيغبيدة

،الجبالفيفهربوا،عليهمفأغاروا،الضبحغقامة)1(معالقضةذاواقواحتى

ؤيىثة)2(،فاستاقهنعمهممننعمآفأخذ،وتركه،فأسلم،واحدآرجلآوأصابوا

بقي.ماوقستمع!برراللهرسولفخفسه،المدينةبذلكوقدم،متاعهممن

*ه!ي!

"الطبري"تاريخفيكما،غضاية:الصوابولعل،غمامة:الأصلفيكذا(1)

،(2/352)"الإسلامو"تاريخ،(3/552)الجوزيلابن"و"المنتظم،(2/261)

المصادر.منوغيرها،(3/175)"الحلبيةو"السيرة،(4/178)"والنهايةو"البداية

)عما(."الحديثغريبفي"النهاية.الليلظلمةبقية:الصبحوغقاية

الذون.البيتمتاعهي:الرثة(2)
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افننالعذبالمورد

بالخفويم:شليمبنيالىحارثةبنزبدسريةء

سث.سنةالآخرربيعشهرفيبالخفوم)1(،:سعدبنمحمدوقال

يسارهاعننخلبطنناحيةالخفوموردواحتى!اللهرسولبعثه:قالوا

ئقالفرينةمنامرأةعليهفأصابوا-أميالأربعةعلىالمدينةمننخلوبطن-

القخقةتلكفيفأصابوا،شقيمبنيقحاذمنقخقةعلىفدلتهم،خليمة:لها

حارثةبنزيدققلفلغا،المزنيهحليمةزوجمنهمفكان،وأسئرىوشاءنعمآ

وزوتجها.اه!فنللمزنيةكأ!برراللهرسولوهب،أصاببما

ي!ء+

الييصر:إلىحارثةبنزيدسرية+

خمادىفيوكانت،ليلةالمروةذيوبين،لياليأرفيالمدينةوبينوبينها

سث.سنةالأولى

بنزيدفبعث،الشاممنأقبلتلقريشمجيرأأنع!يرالثهرسولبلغ

يومئذوأخذوافيها،ومافأخذوهالها،يتعزضراكبومئهسبعينفيحارثة

العاصأبومنهماليير،فيكانمقنناسآوأشزوا،أميةبنلصفوانكئيرةفضة

!ولالثهرسولب!نبعبزين!تالعاأبوفاستجار،المدينةبهموقدم،الربيعابن

منه.أيخذماعليهورذ،فأجارته

و"معجم،(2/86)"الكبرى"الطبقاتمنوالمثبت،""بالجموح:الأصلفي(1)

المصادر.منوغيرها،(3/105)"الحلبيةو"السيرة،(2/163)"البلدان
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بمغزواتهفيفصذ

:الظرفالىحارثةبنفلدسرية+

منميلآوثلاثينستةعلى،التخيلدونالقزاضمنقريمثماءوهو

فهاتجره.منسمثسنة،الآخرةجمادىفي،القخخةعلىالتقرةطريقالمدينة

ثعلبة،بنيإلىفخرجرجلأ،غشرخمسةفي"خرراللهرسولإليهاوبعثه

وهي،المدينةبالتغمزيدوضتح،الأعرابوهربتوشاء،نعمأفأصاب

.ليالأرجوغاب،كيدآتفقولم،بعيرآعشرون

*،ء

:(1)ىقشجالىحارثةبنزبدسريةء

يذواديوراءوهي،مقصورآوبالميم،مكسورةمهملةبحاءوهي

مهاتجره.منسثسنةالآيخرةخمادىفيوكانت،القرى

فلقيه،وكساهأجازهوقدقيقهمزعندمنخييفةبندختةأقبل:قالوا

فقطعوا،ىق!جبجذاتممنناسفيالهتيدبنعارضوابنهعارضبنالهتيد

بنيمننفربذلكفسمع،ثوب(2)لمشإلاعليهيتركوافلم،الطريقعليه

متاغه.لدحيةفاستنقذواإليهمفنفروا،الضتيب

خمسفيحارثةبنزيدفبعث،بذلكفأخبرهع!رزالتبيئعلىذختةوقدم

والمدينةالقرىواديويين،ليلتانالقرىواديوبينبينهاالشامبباديةأرض:ىق!جلا(1)

.(2/258)"البلدان"معجمينظر.ليالست

.)سمل(الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية.الثيابمنالخلق:لق!لا(2)
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الهننالعذبالورد

فقتلوا،القومعلىالضبحمعبهمقخمحتىفأقبل،دحيةمعهورد،رجلمئه

فأخذوا،ونسائهمونعمهمماشيتهمعلىوأغاروا،وابنهالفنيدوقتلوا،فيهم

الئساءمنمئةالشئىومن،شاةآلافخمسةالشاءومنبعير،ألفالتغممن

.والضبيان

فدفعع!برو،اللهرسولإلىقومهمننفرفيالخذامىيىفاغةبنزيدفدخل

:وقال،فأسلم(؟)عليهمقدملياليولقومهلهكتبهكانالذيكتابهإليه

أصغع"كيف:فقال،حرامآلناتجلئولاحلالآ،عليناتحرملا!اللهرسوليا

وقنحيا،كانقناللهرسوليالناأطلقغفرو:بنيزيدأبوقال"؟بالقتلى

فبعثيزيد"،أبو"صدق:ع!يوراللهرسولفقال،هاتينقدقىتحتفهوقتل

وأموالهم.خزمهموبينبينهميخليأنيأمرهحارثةبنزيدإلىعليامعهم

ناقةعلىحارئةبنزيدت!ثميزالخقنىقيهيثبنرافغفلقي،عليئفتوخه

بينوهي-بالقخقتينزيدآولقي،القومعلىعلىفردها،القومإبلمن

أخذكانماكلئالناسإلىفردع!رزاللهرسولأمرفأبلغه-المروةوذيالمدينة

لهم.

.ء.

الفرى:واديإلىحارثةبنفلدسريةء

مهاتجره.منستسنةرجبفي

.!"عليه:(2/101)الأثر"و!عيون،(2/88)"الكبرى"الطبقاتفي(1)
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بمغزواتهيطنض

إليها.أميرآ"!بررالثهرسولبعثه

زيدغزوةثم:قالغروةعن،الأسودأبيطريقمنعائدابنوروى

بنزيد(1)ث!ئراو،المسلمينمنيومئذفأصيب،القرىواديإلىحارثةابن

.(2)القتلىؤسئطمنحارثة

يغزوحتىجنابةغسلرأشهق!ضتلاأنآلىزيدقدمفلضا:غيرهوقال

فيقزارةبنيإلىكأ!يرراللهرسولبعثهجراحهمناستقلئ)3(فلما،قزارةبني

الله.شاءإنذلكذكروسيأتي،(4)القرىبواديجيش

ه!8ء

.)رثث("المحيطالقاموس".رمقوبه،جريحآ:أي،رثيثأالمعركةمنحمل:اي(1)

للصالحيوالرشاد"الهدىو"سبل،(2/031)الناسسيدلابنالأثر""عيون:انظر(2)

(6/99).

تاريخ"و،(6/28)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيووقع،""استقل:الأصلفيكذا(3)

والنهاية"البداية"و،(2/030)للكلاعيو"الاكتفاء"،(2/127)"الطبري

سريةفيالآخرالموضعفيكذلكوهو.استتل:المصادرمنوغيرها(5/218)

منوصححالهحسنت:والمعنىقريبأ.وستأتي،القرىواديإلىحارثةبنزيد

للصالحيوالرشاد"الهدىو"سبل،)بلل("المحيط"القاموس:ينظر.جراحه

(6/101).

،(6/28)هشاملابن"النبوية"السيرة:وينظر.(6965)"مسنده"فيعوانةابورواه(4)

والنهاية"و"البداية،(2/030)للكلاعيو"ا!تفاء"،(2/127)"الطبريو!تاريخ

.(3/181)"الحلبيةو"السيرة،(5/182)
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:الخئذلدؤقؤإلىغوفبنالزحمنعبدشرتةء

.الهجرةمنث!يدسنةشعبانفي

وعقمه،يديهبينفأقعدهعوفبنالرحمنعبذري!جمالثهرسولدعا:قالوا

تغل،لا،بالثهكقرقنفقايل،اللهسبيلوفي،اللهباسماغر:وقال،بيده

ؤليدآ.تقتلولاتغذر،ولا

ابنةفتزؤفيلكاستجابواإن:وقال،الخنذلبذومهكفبإلىوبعثه

ملكهم.

تذعوهم(1)ايامأربعةيمكمث،الخئدلليومةقدمحتىالزحمنعبدفسار

رأشهم.وكاننصرانئا،وكان،الكفيىعمروبنالأضقغفأسلم،الإسلامإلى

سلمةأبيأئموهي،المدينةبهاوقدمتقاضير،ابنتهالرحمنعبدوتزؤج

إعطاءعلىأقامقنوأقام،قومهمنكثيرناس(2)هعموأسلم،الرحمنعبدابن

الجرتة.

ء*هع

بقذك:تكربنسعدبنيإلىطالبأبيبنعليئسرية+

فبعثخيبز،يهوذئجذواأنيريدونجمعآلهمأنع!برراللهرسوذتلغ

الأثر"و"عيون،(3/260)"و"المنتظم،(2/89)"الكبرى"الطبقاتفيوقع(1)

."أيام"أربعة:بدل"أيام!ثلاثة:المصادرمنوغيرها،(2/551)

السابق.التعليقفيتقدمتالتيالمصالرفيكما،الكلبيعمروبنالأصبغمع:أي(2)
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بمغزواتهفيفصك

وكقن،القيلفسار،رجلمئةفيالهجرةمنسثسنةشعبانفيعلئاإليهم

-أميالثمانيةوالمدينهفدكوبين-وفدكخيبزبينماءإلىانتهىحتىالنهار

،هو!فأف،ئؤفنونيأنعلىأخبركم:فقال،القومعنفسألوه،رجلآبهفوجدوا

تمرلهميجعلواأنعلىنصزهمعليهمتغرضخيبزإلىئعثأنهلهمفأقز

مئةخمسفأخذواعليهمفاغاروا،عليهمدلهمثم.(1)الحاكمذلكذكرخيبز

علىفعرل،غقيمبنؤئزورأشهمبالطغنسعدبنووهربت،شاةوألقيبعير

سائرم!قو،الخمسغرذثمالخمذة)3(،يدعىتقوحا22(ع!يررالنبىضعئ

كيدآ.تفقولمالمدينةوقدم،أصحابهعلىالغنيمة

يم

حارثة:بنفلدسرية*

حارثةبنزيدخرجلقاوسبئها،الهجرةمنستسنةرمضانشهرفي

منناسعليهفخرج"!برر،النبيئلأصحاببفمائغومعهالشامإلىتجارةفي

كانماوأخذوا،أصحابهوضربوافضربوه،القركا!بواديبدليبنيمنقزارة

إليهمبعثه-عوفي:أي-اسئتتلئفلفا،فأخبرهع!يررالثهرسولعلىفقدم،معهم

.(2/871)الأثر"عيون):ينظر(1)

.الحلوبالناقةوهي،الفقاحواحدةالققوح(2)

:-التأنيثوتاء،المهملةالدالوفتح،الفاءوكسر،المهملةالحاءبفتح-الخعدة(3)

.(6/98)للصالحيوالرشاد"الهدىسبل".السيرالسريعةهي
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فكبروا،وأصحائهزيدفصئحهم،التيلوساروا،النهارفكقنوا،جيشفي

بنحذيفةبنمالكبنتجاريةوابنتهايزقةأئموأخذوابالحاضر)1(،وأحاطوا

!ه،الثهلرسولفوهبها،الاكوعبنسلمةالجاريةأخذالذيوكانبدر،

ؤفب.بنيخزلبمج!يرراللهرسولنوهبها

قتلأفقتلها،كبيرةعجوزوهيلهزقةأئمإلىالفخشر)2(بنقيسوعقد

فذهبازجرهما،ثم،بعيرينبينربطهاثمحبلآ،رجليهابينرتط،عنيفآ

فقطعاها)3(.

إليهفقاممج!بيرر،النبيبابفقرع،ذلكوجههمنحارثةبنزيدوقدم

به.اللهطمرهبمافأخبره،وسأله،وقتلهفاعتنقه،ثوبهيجزغريانآ

للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:ينظر.ماءعلىالنازلونالقوم:الحاضر(1)

.(5/298)و(2/418)

النبوية"السيرة"فيووقع،السينعلىالحاءبتقديم،"المحسر":الأصلفيوقعكذا(2)

،(4/004)"الأنفو"الروض،(2/271)"الطبريو"تاريخ،(6/28)هشاملابن

المصادر:منوغيرها(5/218)"والنهايةو"البداية،(2/031)الأثر"و"عيون

الأثر""عيونفيالناسسيدابنقال.الحاءعلىالسينبتقديم"المسخر"،

وفتحغيرهعندالحاءوبتقديم،الطبريعندالسينبتقديم"المسحر":(2/081)

يكسرها.منالناسومن،السين

ينظر:.كأخيررالنبيسبتلأنها،عجوزوهيالعنيفالقتلهذاقرفةأمقتلت(3)

للصالحيوالرشاد"الهدىو"سبل،(2/081)الناسسيدلابنالأثر""عيون

(6/99).
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهيطنصل

هذهأميرأنإسحالقبنمحمدذكرهكذا:"الإكليل"فيالحاكمقال

بكرأباكانأميرهاأنصحيحلإسنادرويوقد،(1)حارثةبنزيذالسرية

إياسطريقمن(2)""الصحيحكتابهفيمسلمأخرجهحديثوهو،الضديق

أئاسآفغزا،بكرأباكأبحيررالثهرسولأمر:قال،أبيهعن،الائموعبنسلمةابن

،العربأحسنمنلهاابنةمعهاقزارةبنيمنامرأةومنهم،فزارةبنيمن

،بالشوقالثهرسولفلقيني،المدينةفقدمت:قال،ابنتهاتجكرأبوفنقلني:قال

لهاكشفثما،اللهرسولياوالله:فقلت"المرأةليث!ق،سلمة"يا:فقال

بهاففادى،مكةإلىغ!يرالثهرسولبهافبعث،اللهرسوليالكوهيثوبآ،

المشركين.أيديفيكانواالمسلمينمنأشارى

عهءعه

الخقيق:أبيبنرافعابيلقتلغييكبنعبداللهسرية*

فعلهم،مثلتفعلأنالخزرجأرادتالأشرفبنكعبالأوسقتلتلقا

قنالخزرجفتذاكرت،والرسولاللهإلىيقربفيمايتنافسون!ضكانوالأنهم

واستأذنوا،الحقيقأبيابنفذكروا،الأشرفكابنع!يرر؟اللهرسوليعادي

منكفهم،الخزرجمنخمسةإليهفخرج،لهمفأذن،قتلهفيع!ير؟اللهرسول

أئتس،بنوعبدالله،لهيشانبنومسعود،غييكبنعبداللهوهم:شيقةبني

.(6/28)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.(1755)برقم(2)
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وقيل:،أسلتممنلهمحليف!الأسود)1(،بنوخراعيئ،رئييبنقتادةوأبو

خراعي.بنالأسلم

بعث:قالالبراء،عنإسحاقنأبيطريقمن""البخاريوفي

.(2)عتبةبنوعبذالله،غييكبنعبذاللهرافعأبيإلىءلجيرراللهرسول

اثنين:غيزغتبةبنعبداللهالصحابةفيليسأنهبعفهمفذكر

هذهخروجفي(4)ناكوهومسعود)3(،بنعتبةبنعبدالله:أحدهما

!يوالنبىأنذكرفإنهطفلآ،وكانؤلدأوؤيذ،مابعذكانإقا،المبمرية

فيبعضهموذكره.الشنخماسىمسعودبنعتبةبنلعبدوعبدتوفي

.(5)التابعين

ذكروقد،دكوانيئوهذا،الذكؤانيقيسبنعتبةبنعبدالله:والثاني

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

و"تاريخ،(2/91)"الكبرىو"الطبقات،(1/391)"الواقدي"مغازيفيوقع

بن"خزاعي:بدل"خزاعيبن"الأسود:المصادرمنوغيرهما(2/56)"الطبري

.(1/129)"الغابة"أسدينظر.اسمهفيقيلالقولينوكلا.الأسود"

.(4381)البخاريرواه

الفذلي،مسعودبنعتبةبنعبدالله:(3/945)""الاستيعابفيالبرعبدابنقال

منتابيهووانما،فغلطالصحابةفيالعقيليوذكرهمسعود،بنعبداللهأخيابن

التابعين.فيالبخاريوذكره...بالكوفةالتابعينكبار

النافية."ما"بزيادة."كان"ما:الصوابولعل،الأصلفيكذا

.(5/157)للبخاريالكبير""التا!دخ
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بمغزواتهفيفصك

.(1)الخزرجمنكانواكفهمالسريةأن

.(2)الأنصاريأنيسبنعبداللهفلعله:بعضهمقال

حليف!،التزكأحدوهو،حرامبنأسعد:فيهمعقبةبنموسىوذكر

.شؤاد)3(لبني

.(4)هزيغحرامبنأسعذالصحابةفيذكرأحدآنعرفولا:الشهيليقال

عبداللهأنفذكر.التزك)5(أحذخزامبنأنيسبنعبدالله:الكلبىوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ذكوانيعتبةبنعبداللهكون:(6/051)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيقال

وفيللأنصار،حليفأكانأنهلاحتمال،الأنصارمنإنهم:قالمنقوليخالفلا

قطعآ،الأنصارمنهوولي!،معهمكانأنيسبنوعبداللهمنا""وحليفنا:الحديث

التالي.التعليقوانظر.!ا.حالفهمجهنيهوبل

:-التنبيهاتمنأي-الثالث:(6/501)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيقال

قال.ذكرهتقدمكمافيهمكانعتبةبنعبداللهأنالصحيحفي!بهالبراءحديثفي

"الإصابة"فيحجرابنذكرلكن.!ا.أنيسبنعبدالله:صوابه:الدمياطيالحافظ

بنعتبةبنوعبدالله،الذكوانيعتبةبنعبدالله:أي،هذين(4/165-166)

منأحد:حجرابنقال،الأنصاريعتبةبنعبدالله:وهوثالثآوذكر،الهذليمسعود

.البخاريعندالبراءحديثفيذلكوقع،الحقيقأبيابنقتلإلىتوجه

وابن،(2/66)الأثر""عيونفيالناسسيدابنعقبةبنموسىعنذلكنقل

.(1/45)""الإصابةفيحجر

.(3/481)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر

-4/51)"و"الإصابة،(3/178)"الغابةو"أسد،(3/087)""الاستيعاب:انظر

61).
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واوآ،وأسعدأئيسبينالذي"!ابنبدلفجعلاشتبهفلعلئأسعد،أئيسابن

عبداللههوهم!انما،حرامبنوأسعدأنيسبنعبدالثه:التقديرهذاعلىفصار

.حرامبنأسعدبنأنيسابن

بنعبذالله:أنهمعقبةبنموسىعننقلآالأثيربنالحسنأبووذكر

وأسود،خراعيبنوأسود،قتادةوأبو،ومسعود،أنيسبنوعبدالله،غييك

.(1)أبيضبنأسودبابفيذكرهسواد،لبنيحليفآخزامابن

أبيقتلبالث:البخاركقفقال،كانمتىخروجهمفيالعلماءاختلفثم

الخقئق،أبيابن-بالتشديديعني-سلأم:ويقال،الخقيقأبيبنعبداللهرافع

الحجاز)2(.بأرضلهحصنفي:ويقالبخيبز،كان

.(3)الأشرفبنكعبقتلبعدهو:الرهركنوقال:قال

بدربينرافعوأبيالأشرفبنكعبقضة-اللهرحمه-البخارخوساق

وأحد.

فهاتجره)4(.منسثسنةرمضانفيأنهاسعدابنوذكر

فيوذكر،هاهناسعدابنذكركذا:الذمياطىمحمدأبوشيخناقال

.(1/521)"الغابةأسد":انظر(1)

.(3813)برقم!هعازببنالبراءحديثمن"البخاري"صحيحفيالثابتوهو(2)

بنيعقوبوصلهالزهريوقول.(3812)الحديثقبل"البخاري!صحيح:انظر(3)

.(4/871)حجرلابن"التعليقزتغليقفيكما،""التاريخفيسفيان

.(2/91)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهيخافص

بعدخمسسنةرافعأبيإلىالجخةذيفيبعثهأنهغتيلثبنعبداللهترجمة

فزيظة.وقعة

الخقيىأبيبنعبداللهرافعأبيققتلقذمتقد:الحاكئمعبدالثهأبووقال

بنكعبمثلاليهود،منبقتله"بحيررالنبىأمرفيقنالكبرىبدرإثرعلى

بسنتينبعدهاالشرتةهذهوجدتثم،وغيرهم،(1)ثلقغوأبي،الأشرف

ذكرهاإسحاقنوابن،الموضعهذافيفخزجتهاالأسانيد،تلكغيزبأسانيذ

فزيظة)2(.وبنيالخندقسياقانقضاءبعد

فيالأشرفبنكعبقتلأن:""التاريخفيالأثيربنالحسنأبووذكر

الثالثة.السنة

بقافين،الخقيقأبيابنفتلالآيخرةخمادىفيالشنةهذهوفي:قالثم

خق.تصغيز،مهملةبعدها،مفتوحةالأولىوالقاف،نقطتانتحتهاياءبينهما

.(3)أربعسنةالجخةذيفيكانرافعأبيقتلإن:وقيل:قال

ويؤذي،الأحزابحربفيقنرافعأبووكان:وغيرهإسحالقابنقال

فخرجوا،امرأةأوؤييدأيقتلواأنونهاهم،فبعثهم،عليهؤيعينع!ي!الثهرسوذ

ومئةعشرينبلغقدكبيرأشيخآكان،عوفبنعمروبنيمنهذااليهوديعقكأبو(1)

.العمريعميربنسالمقتله،الشعرويقولء!رراللهرسولعلىيحرضوكان،سنة

.(2/28)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر

.(4/235)هشاملابن"النبوية"السيرة:ينظر(2)

.(43-2/42)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(3)
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بخيبز،أرضعتهيهوديةغتيكبنعبدالثهأئموكانت-خيبزقدمواإذاحتى

وكبيس)1(تمربجرانفخرجت،بمكانهوأعلمهاإليهاابنهافبعثفكقنوا،

يمزونلاوجعلواخيبز،أهلنامحينليلآعليهفدخلوا-خبرهمفأخبرها،وخبز

انتهوافلقاكفها،القريةبيوتأغلقواحتى،أغلقوهإلاخيبزبيوتمنبباب

تزطنكانلأنهغييكبنعبداللهوقذموا،(2)هلمجفتةصيدوامنزلهإلى

منناس:قالوا؟أنتمقن:فقالتامرأتهإليهمفخرجتفاستأذنوا،باليهودية

أغلقنادخلنافلقا.عليهفادخلواصاحبكمذاك:قالتالميرة)3(،نلتمسالعرب

بالشيف،إليهافأشرنا،تصيحأنامرأتهفأرادت،تخؤفآالخخرةوعليهاعلينا

فابتدرناهلقتلناها"امرأةولاوليدآتقتلوا"لا:قالاللهرسولأنولولا،فسكتت

بياضه.إلاالليلسوادفيعليهيدلناماوالثه،فراشهعلىوهوبأسيافنا

حتىبطنهفيبسيفهأئتسبنعبداللهعليهتحاملبأسيافناعقوناهفلفا

البصر،سيئرجلآغييكبنعبداللهوكان،الفراشفي(4)هشخوسمع،أنفذه

البخارفي":"صحيحوفي-الكسردونوهورجلهقؤشتالذزجةمنفوقع

تعالى.الثهشاءالخصائمإنفيزيادةلذلكويأتي.(5)ساقهفانكسرت

التمر.منضرب:الكبيس(1)

الغرفة.:العفتة(2)

للبيع.يجلبمماونحوهالطعامهي:الميرة(3)

.الشيءفيالشق:الخشق(4)

="ساقي"فانكسرت:وفيه،!نهعازببنالبراءحديثمن(3813)البخاريرواه(5)
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بمغزواتهيطنصك

فيآلافثلاثةفيزين!تأبوالحارثوخرج،يومينبهوكقتافحملناه

كيف:فقلنا،صاحبهمإلىفرجعوا،تروهمفلم،بالتيرانيطلبونهمآثارهم

وإله(1)ظاف:يقولونفسمعهممنارجلفذهبمات؟قداللهعدؤبأننعلم

منها.نفسيإلىألذكلمةمنسمعتفما:قاليهود،

الثه،رسولعلىفقدفناصاحبنافاحتملناالخبر،فأخبرناجاءناثم

الله،رسولياوجهك:فقلنا"الوجوه"أفلحت:فقال،اللهعدوبقتلفأخبرناه

أسيافكم""هاتوا:ع!يرراللهرسولفقال،يذعيهكفناقتلهفيعندهواختلفنا:قال

:فقال،أئيسبنعبداللهسيفدبابفيالطعامأثزف!ذاإليهافنظربها،فجئناه

.(2)"قتله"هذا

إليهدخلوأنه،غييكبنعبذاللهقتلهالذيأن:البخارفي""صحيحوفي

.خارجا33(أصحابهوبقي،وحده

55ء

اليهودفي:ليزابمبنأشيرالىزؤاحةبنعبداللهسرتة*

فقاتجره.منسثسنةشؤاليفيبخيبز

."ساقه"فانكسرت:بدل

.مات:أي(1)

للسهيلي"الأنفو"الروض،(237-4/234)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

(3/485).

!ه.عازببنالبراءحديثمن(0286)البخاريرواه(3)
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غطقانفيفسار،رزايمبنأشيرعليهايهودآقرترافعأبوقتللضا

فوخهع!يرر،اللهرسولذلكفبلغغ!رز،اللهرسوللحربيجمعهموغيرهم

بذلكفأخبرالخبر،لهمليكشفسزارمضانفينقرثلاثةفيزؤاخةبنعبدالله

لهفانتذب،الناسة!كاللهرسولفتذب،!هالثهلرسولرواحةبنعبدالله

رواحة.بنعبداللهوعليهمفسترهمرجلآ،ثلاثون

بغثنا!عاللهرسولإن:فقلنا،واستأمنهمفاستأمنوهأشيرعلىفقدموا

وخرجذلكفيفطمع،إليكويحسنخيبزعلىفيستعمللثإليهلتخرجإليك

كانواإذاحتى،المسلمينمنرديفرررجلكلمع،اليهودمنرجلآثلاثينفي

أنيسبنعبدالثهفقالأشير،ندم-خيبزمنأميالستةعلىوهيثبار-تقزقزة

الله؟عدؤأفيغدرآ:فقلت،سيفيإلىبيدهوأهوى،السريةفيوكان،الخقييئ

وبيدهبعيرهعنوسقط،وساقهفخذهفأندرت،بالشيففضربتهفنزلت

صصة..،(2)طخ5ة(1)ى*صة أصحابهعلىويملنا،مأمومةلهشخنيلهصربنيسومنس

أحد،المسلمينمنيضبولمشدا،أعخرناواحدرجلغيركقهمفقتلناهم

القوممنالثهنخاكم"قد:فقال،الحديثفحذثتاهري!جماللهرسولإلىأقبلناثم

معوجةعصا:-مكسورةفراء،ساكنةمعجمةفخاء،مكسورةبميم-المخرش(1)

.(6/131)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر.الرأس

:-المهملتينوبالطاء،الحاءوفتحالواو،وسكون،المعجمةالشينبفتح-شوحط(2)

للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر.القسيمنهتتخذالجبالشجرمننوعهو

(6/141).
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بمغزواتهفيفض

حتىئؤذهفلم،ألئسبنعبداللهشخةفيكألجيرراللهرسولوبضق،"الظالمين

مات.

ء*+

الفزنتئن:الىالمفرفيجابربنكززسرية+

.الهجرةمنسثسنةشؤاليفيكانتأنهاذكروا

:قالجريرابنوروى.(\غمروابنمالكبنأذم!حديثقموروى

عن،هاشيمبنغفروعنحقاد،بنالحسنثنا:خقفبنمحمدحذثني

كألجيررالنبيئعلىقلإم:قالجريرعن،إبراهيمبنمحمدعن،غتيدةبنموسى

واشتدوا،ضخوافلماكأبجرز،الثهرسولفأنزلهم،مضرورينحفاةغزيتةمنقوم

قومهم.أرضإلىبهاعامدينبالفقاحخرجواثم،الفقاحزعاةقتلوا

بعدماأدركناهمحتىالمسلمينمننفرفياللهرسولفبعثني:جريرقال

أيديهمفقطع،!فهاللهرسولعلىبهمفقدمنا،قومهمبلادعلىأشرفوا

اللهورسوذ،الماء:يقولونوجعلوا،أعينهموشقل،يخلافمنوأرجلهم

.النار")2(":يقول

وهي،روايتهمنالقصةهذهأنمنها:غرائمبهذاجريرطريقففي

رواهعمرابنوحديث.!تهأنسحديثمن(6711)ومسلم،(231)البخاريرواه(1)

.(8/282)"الكبرى"السننفيوالبيهقي،(1404)النسائي

ضعيف.وهوالزتذيعبيدةبنموسى:وفيه،(6/072)تفسيرهفيالطبريرواه(2)
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،العاشرةالسنةفيأسلمإنماوجرير،الصحيحوهو،سثسنةفيكانت

فيالغزبتئنقصةفيديمروالذي؟السريةهذهفيكألجيرالنبىيبعثهفكيف

وهم-(2)رفنسبعة:بعضهموقال-(1)رقنثمانيةأنوغيرهما"الصحيحين"

.(5)الشكعلى،عرينةاوغكلمنوزوقي،(4)يلكغمنوزوقيغزينة)3(،من

سبعةكانوا:قالوقن،عزينةمنكانوااكثرهملأن؟الغزيئون:لهموقيل

.(6)يلكغمنوثلاثة،غرينةمنكانواأربعة:قال،نقر

نودبثم،نقطتانتحتهاياءثم،المهملتينوالزاءبالعين-وغزئتة

!ته.أنسحديثمن(1671)ومسلم،(2855)البخاريرواه(1)

.(3/189)"الحلبيةو"السيرة،(6/151)والرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

!به.مالكبنأنسحديثمن(1671)ومسلم،(4351)البخاريرواه(3)

!نه.مالكبنأن!حديثمن(1671)ومسلم،(2855)البخاريرواه(4)

رواه.!همالكبنأنسحديثمن(1671)ومسلم،(231)البخاريرواه(5)

قال.العطفبواو.وعرينة""عكل:بلفظ(1671)ومسلم،(3956)البخاري

عوانةأبورواهماويؤيده،الصوابوهو:(1/337)"!الفتحفيحجرابن

يخالفولا،عكلمنوثلاثة،عرينةمنأربعةكانوا:قال:أنسعن...والطبري

لاحتمال،ثمانيةعكلمنرهطآأنأنسعن...الجهادفيالمصنفعندماهذا

ينسب.فلم،أتباعهممنوكان،القبيلتينغيرمنالثامنيكونأن

والطبراني،(9806)""مسندهفيعوانةوأبو،(6/802)لماتفسيره"فيالطبريرواه(6)

!ه.مالكبنأنسحديثمن(2619)الثماميين""مسندفي
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بمغزواتهيطنص

بخيقة)1(.أفهوعبقرغئقر،بنر!قبننديربنعزينة،تجيقةمنبطن:وهاي

قوائمهما)2(.فيوالبعيرالفرستصيبجكة:والغزن

ففي-لامبعدها،الكافوسكون،المهملةالعينبضئم-غكلوأفا

غوفبنقيسبنوائلبنعوفبنيخضنتامرأةغكليإلىئنسبالزتالب

الزباب.منقتاةعبدبنوعولهث،قتاةعبدابن

وعليآوسعدآوجشمآالحارثوائلبنعوفولد:الكلبيابنقال

فغلبتلهمأقةغكلوحضنتهمجفيز،منالفخيةذيابنةوأفهموقيسآ،

.(3)عليهم

.(4)جمعتهإذا:الشيءغكفتقولهممنعكلواشتقاق:؟زيدابنقال

خذس،مثل،برأيهقالإذا:تغيهلغكلمن:اللغةفيإنه:وقيل

أحمق.:أي،غكيي(5)ورجلي

،عندهفأنزلهم،بالإسلاموتكقمواع!يراللهرسولعلىقدمواوهؤلاء

والرشاد"الهدىو"سبل،(2/336)"الأنسابتهذيبفياللباب":انظر(1)

(6/171).

.(6/171)والرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

.(3/521)للعيني"القاريعمدة"و،(2/77)الأثر"عيون":انظر(3)

.(183:ع)دريدلابن"الاشتقاق":انظر(4)

عيون"فيلماالموافقوهو،""ورجل:والصواب،"ورجلي":الأصلفيكذا(5)

.(2/77)الأثر"
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بم
الهنىالعذبالمورد

المدينة،واستؤخفوا.ريفأهلنكنولم،ضحزعأهلإنا،الثهرسوليا:فقالوا

كألجيراللهرسولفأخرجهم،المدينةمنئئجيهمأنوسألوه،أجسامهموشمقت

بالمذ،وهي،نقطتانتحتهاياءبينهمابفائينالختار،بقيفاءلهيقاحإلى

الشفلة.وهي،الأرضمنالختارإلىومضافةواسعةأرضكلئوالقيقاء

منوهي،(1)المدينةبقربموضعوهووجقار،جخزةفيها:التكرئقال

الجقى.وراء

وكانت،يقاحهإلىيخرجواأنكأ!يرراللهرسولبهمفأمر:سعدابنوذكر

وكان،المدينةمنأميالستةعلىغير،منقريبأ3فتابناحيةالخذربذيتزغى

.(2يخراراآيقخةغشرةخمسبها

ع!يرر)3(.التبيئيقاخأنها:روايةفيثم

الضدقة)4(.إبلأنها:روايةوفي

نأالجمعووجة،صحيحتانوالزوايتان:الفنذرخمحمدأبوقال

يشربوكان،القغتممننصيبهمنإبللهكانتوالسلامالصلاةعليهالنبى

علىومرة،إبلهعنمزةفأخبر،الصدقةإبلمعتزغىوكانت،لبنها

.(3/0371)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(1)

.(2/93)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

!ه.أنسحديثمن(1964)البخاريرواه(3)

!به.مالكبنأنسحديثص(1671)ومسلم،(4301)البخاريرواه(4)
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غزواتهيخافص

.(1)الصدقةإبل

بم

اختار:وقيل،نوبياكان:قيلغ!يراللهرسولمولىت!ارراعتهاوكان

منأنهعقبةبنموسىوذكر.(2)ثعلبةوبنيمحاربغزوةفيمج!برراللهرسول

تعالى.اللهشاءإناللهرسولمواليذكرعندذكرهويأتي،(3)اليمنأهل

بذلكتعؤدتكانتأجسادهملأن،وسمنواصخوافلما،فيهافكانوا

قتلوافحيمئذ،ختثقاتنفيوالمدينة،الإسلامأظهروا،أنفسهمفيخئثآوكانوا

،ماتحتىوعينيهلسانهفيالشوكوغززوا،ورجنهيدهوقطعوا،الراعي

فبعث،الخبروالسلامالصلاةعليهالنبيئفبلغ،الققاحواستاقوا،قاتقهملأنه

قالكذا،المفرئجابربنكززعليهمواستعملفارسآ،عشرينأثرهمفي

فأدركوهم-زيدبنسعيديومئذالخيلأميرأنعقبةابنوذكر-سعدابن

وكان،المدينةبهمقدمواحتىالخيلعلىوأردفوهمنربطوهمبهمفأحاطوا

الشيول،بمجتقعبالزغابةفلقوه،نحوهبهمفخرجوا،بالغابة"بحبرراللهرسول

فسألالجتاء،ئدعىواحدةيقحةسوىشيءمنهائفقدفلم،بالفقاحوقلإموا

وشل!،وأرجلهمأيديهمففالعتعيهرزالنبىفأمرهم،نحروها:فقيل،عنها

"عن"،:(3/153)للعيني"القاري"عمدةفيووقع،"على":الأصلفيكذا(1)

.المنذريإلىالعينيينسبهأندونمنفيهوالكلام

،(2/431)للكلاعيالاكتفاء""و،(6/53)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(6/151)للصالحيوالرشاد"الهدىو"سبل

.(1/284)"المبهمةالأسماءغوامض":انظر(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

آدئةمجارلهبىنآلذيقإتماجرؤأ،:تعالىالثهفأنزل،هناكوصيبوا،أعينهم

.(12انيعذلكبعدت!ملفلم،133:المائدةأ(الآيةؤرس!وته"،

،ء!ه

خريبر:بنأسلتمبنوشقمةالضفرفيأميةبنغفروسريةء

وذلك،أسلمبنشقمة:بدل،(2)رخضبنتجتار:إسحالقابنوعند

محمدآتغتزأحدألا:تريشمنلنفرقالسفيانأبالأن،بمكةسفيانأبيإلى

خئخر،ومعهذلكفضمنالأعرابمنرجلفأتاه،الأسواقفييمشيفإنه

خمسآ،راحلتهعلىفسارليلآفخرججعلآ،لهوتذل،ونفقةبعيرآفأعطاه

دؤحتىرر!خأكاللهرسولعنفسألأقبلثم،سادسةضغخالخزةطفروصئح

عبدبنيمسجدفيوهوكأبحيرراللهرسولإلىأقبلثم،راحلتهقغقل،عليه

علىليجنيفذهبغدرآ،تيريدهذاإن:قالكألجيرراللهرسولرآهفلفا،الأشهل

فأسعطبالخئجرفإذا،إزارهبدايخقةحضيربنأسيدفخذبهمج!ير،اللهرسول

"اصدقني:"خبرراللهرسولفقال،بقئتهأشيدفأخذ،دميدمي:وقال،يدهفي

كأ!يرر.اللهرسولعنهفخقى،بأمرهفأخبره،""نعمقال،آمن؟وأنا:قالأنت"ما

-المتقدمالاختلافعلى-تجئارآأووشقمةأميةبنغفزو!ررالنبىفبعث

غفروومضى،مكةفدخلا،فاقتلاهيخزةمفأصبتماإن:وقال،سفيانأبيإلى

.(2/93)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/111)الناسسيدلابنالأثر""عيون:انظر(2)
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بمغزواتهفيفصك

بمكانه،قريشآفأخبر،فعرفهسفيانأبيبنمعاويةفرآهليلأ،بالبيتيطوف

لخير،غفرويأبلم:وقالوا،الجاهليةفيفاتكأوكان،وطلبوهفخافوه

بنغتيذاللهغفروفلقي،ورفيقهعمرووهرب،وتجغعوامكةأهللهفحشد

:ويقولتتغتىسمعهالذيلبنيمنآخزوقتلفقتلهالئيميئعبداللهبنمالك

المسلمينادينأدينولسثحئادمتمابمسيمولسث

وأشرأحذهما،فقتلالخبر،يتجشسانبعثتهمالقريشرسولينولقي

،خبرهع!برراللهرسوليخبرغفروفجعل،المدينةبهفقدمالآخر،

يضحك.عيهراللهورسول

ه!"ه!

الخذببية:غزوة*

الاثنينيوموذلك،حربأيريدلامعتمرآإليهاخرج!رزاللهرسولأنتقذم

المدينة،حولالذينالأعرابواستنفر،مهاتجرهمنسثسنةالقعدةذيهلاذ

ثوبين،ولبش،واغتسلبيتهودخلالبعف،وأسرع،بعضهمعليهفآبطآ

القضوى.راحلتهوركب

بسلاحمعهتخرجولم،قكتومأئمبنعبداللهالمدينةعلىواسخلف

وهي-بالبذندعاثم،الحقيفةبذيالظهروصقى،المزبفيالشيولهتإلا

الشقفيوآشئغرهاوجفلها-ببدرغيمهالذيجهلأبيجملفيهاتذنةسبعون

كذلك.بئذنهمأصحابهوفعل،وققدها،الآيمن
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بم
الهننالعذبالورد

وروايةالترصأءعن""الصحيحففي،المسلمينمنيومئذمعهقنعددوكان

.(1)ةئموأربغألفأنهم:جابرعن

.(2)ةئموخمسألفث:جابرعنورواية

.(3)ةئموثلاثألف:أؤفىأبيبنعبداللهوعن

.(4)ةئمث!سوألف:غقبةبنوموسىالواقدخوقال

وعشرونوخمسةمئةوخمسألف:ويقال:فقالأيضآسعدابنوذكر

القل!ثللاعيف:عبداللهأبوالحاكمقال.(5)سلمةأمزوجتهمعهوأخرج،رجلأ

بت!فلاومتابعه،عنهلاشتهاره،مئةوخمسألفأنهمجابرروايةإلىأميل

فيه.إياهخرلبابن

مئة.وأربعألفوالأشهر:النوويوقال

عشرينفيطليعةأمامهبشربنغتادوقذم،ولتىبالعمرة"!بررأحرمثم

كانفلقاالمسجد،عنضذهعلىفأجمعوا،خروخهالمشركينوبلغ،فارسآ

هذه،الثهرسوليا:فقالالكغبيئسفيانبنر!ئلقيه،يغسفانع!ي!رالثهرسول

أيضآالبخاريرواهافقدجابرروايةوأما.(3384)البخاريالبراءحديثروى(1)

.(1856)ومسلم،(3923)

.(1856)ومسلم،(3383)البخاريرواه(2)

.(4392)البخاريوعلقه.(1857)مسلمرواه(3)

.(3/131)الناسسيدلابنالأثر"و"عيون،(2/457)للواقدي""المغازي:انظر(4)

.(2/95)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(5)
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بمغزواتهنافصك

بنخالدوقذمواالئمور،جلوداو!بلوقدفخرجوا،بضيميركسمعتقريشق

الغميم.كراعإلى-جهلأبيبنعكرمة:ويقال-فارسمئتيفيالوليد

إلىرجعثم،رأيهموعرف،كلامهمفسمع،مكةسفيانبنر!ئودخل

يقولوبعضهم،المهملتينبالظائين-الأشطاطبغديرفلقيهع!بررالثهرسول

.فأخبره-غ!فانوراءوهو،بالمعجمتين

فأمرع!ير،الثهرسولأصحابإلىنظرحتىخيلهفيخالدودنا

أصحابه،ع!رراللهرسولوصفت،ب!زائهخيلهفيفتقدم،يشربنغتادالثهرسول

قالثم،الخوفصلاةمج!اللهرسولبهمفصقىالظهر،صلاةوحانت

فيبه(1)فنخرج،طريقهمغيرطريقعلىبناتخرجقن:كأ!يرراللهرسول

بهمفسلك.الثهرسولياأنا:المسلمينمنأسلتممنرجلفقال؟ظهورهم

أفضوا،المسلمينعلىذلكوشقمنهخرجوافلغا،شمعاببينؤغرآطريقآ

:"قولوا:للناس"!يراللهرسولقال،الواديمنققىعندشفلةأرضإلى

علىعرضتالتيتفجظةإنهايأ:فقال،ذلكفقالوا،"إليهونتوبالثهنستغفر

طريقهم،عنخالفواقدالجيشقريشرأتفلقايقولوها"،فلمإسرائيلبني

قريش.إلىراجعينركضوا

ناقته،تزكتالفزار،ثيئةفيسلكإذاحتىعيهر،اللهرسولوخرج

ولكنالقصواء،خلأت"ما:!غالنبيئفقالالقضواء،خلآب:الناسفقال

.""فخرج:الأصلفي(1)
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بم
الهننالعذبالورد

فيهاخطةيسألونلا،بيدهنفسي"والذي:قالثم،"الفيلحابسختسها

قغدل،فوثتتزجرهاثمإياها"،أعطيتهمإلازجموصقةاللهحرماتتعظيئم

منسهمآفأخذالماء،قليلثقلإ)1(علىالخذنبيةبأقصىنزلحتىبهم

ى!حبالزؤاءفخاشق،الثقدجوففيفغززوه،فيهيجعلوهأنوأمرهم،يمتانته

بنناجتةبالشهمنزل(2)الذي:فقيل.الجيشأهلتجفغوكفى،عنهضذزوا

بنالتزاءبل:وقيلع!يرر،اللهرسولبذدبسائقوهو،الآسئقميجندب

.غازب

سعيدبنأبانفلقيهرسولأ،مكةإلىعفانبنعثمانالثهرسولوبعث

وهي"بحبرر،اللهرسولرسالةبفغحتىأجارهثم،يديهبينفجعله،عالعاابن

نإ:لهقالوانرغفلقا.البيتلهذازائرآجاءبل،لحربتأبلماللهرسولأن

ع!يرر.اللهرسولتالوفحتىأفعلكنتما:فقال،قالفبالبيتتالوفأنشئت

فدعا،قتلقدعثمانأنكأ!يرراللهرسولفبلغعندها،قريشواحتبسته

فبعضهم،الشجرةتحتالزضوانبيعةفكانت،التيعةإلىالناسكأ!ي!هاللهرسول

خلافبايعوهيعزوا)3(.لاأنعلى:يقولوجابر،الموتعلىبايعهم:يقول

قيس.بنالخذ

ماء:يقال،قليلماءفيهاحفيرة:-مهملةفدال،مفتوحتينفميممثلثةبثاء-الثمد(1)

.(5/85)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر.الماءقليل:مثمود

.""الذين:الأصلفي(2)

.(1856/67)مسلمرواه(3)
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بمغزواتهفيفصذ

باطل.عثمانأمرمنديمر(1)الذيوأن،قريشآعيهراللهرسولأتىثم

علىبيمينهوضربالنار،تدخللابايعهمنأنأخبرقدكأ!يرراللهرسولوكان

وأسبعيننحومنهمجاءقدتريش!وكانتشهدها،كقنفهو،لعثمانلثمماله

المسلمونففطن،أطرافهمفيالفزصةوانتهاز،بالمسلمينللإيقاعرجلآثمانين

.العتقاءيسقونفهممج!يرر،اللهرسولفأطلقهم،أسئركطفأخذوهملهم

وطال،قريشكفاروبينكألجيررالثهرسولبينوالشقراءالزشلوتتابعت

ينصرفأنعلىفقاضى،العامرخغفروبنشهيلجاءأنإلىوالتنازعالتراخع

هومكةودخلمعتمرآأتىقابليمنكانفإذا،ذلكعاقهكأخيرواللهرسول

وعلى،ويخرجثلاثآبهافيقيم،لهزبهافيالشيوفتحاشىسلاحبلاوأصحابه

بعضهمويأمن،الناسفيهايتداخلأعوامغشرةصلخوبينهمبينهيكونأن

امرأةأورجلمنمسلمآالمسلمينإلىالكفارمنجاءمنأنوعلىبعضآ،

إلىتزدوهلم،مرتداالكفارإلىالمسلمينمنجاءومنالكفار،إلىزذ

المسلمين.

الله،عقمهبماأعلتم"!يرراللهرسولوكان،المسلمينعلىذلكقغطم

،"دينهنمهورإلىسببآالضلحهذاسيجعلاللهفإن"اصبيروا:لأصحابهفقال

قوله.إلىالمسلمونقأيس

مصادرفيووقع،"...الذيوأن،قريشآاللهرسولأتى"ثم:الأصلفيوقعكذا(1)

أتىأنهفيهاليس،"...الذيأناللهرسولأتى"ثم:والطبقاتوالتاريخالسيرة

قريشأ.
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بم
الهننالعذبالمورد

وقال،الزحيمالزحمناللهبسم:فكتبالكاتب"!برراللهرسولفدعا

النبىفقال،القهمباسمك:اكتبولكنهو،ماأدريفماالرحمنأفا:شهيل

عليهقاضىما"هذا:قالثم."اللهمباسمك"اكتب:والسلامالصلاةعليه

عنضذذناكمااللهرسوذأنكنعلملووالله:شهيلفقال."اللهرسوذمحمد

عبدالثه(،بن)محمد:اكتب،اللهلرسولإني:!الثهرسولفقال،البيت

"اعرضه:!اللهرسولفقال،اللهرسولمحمد:بيدهتفطوأنالكاتبفأبى

عبدالله.بنمحمد:يكتبأنوأمره،بيدهفمخاه،إياهفأراه،"على

.(1)كلذبيدهكتب"!يررالنبئأن:البخاركيئوفي

.والسلامالصلاةعليهلهمعجزةبعضهمذلكوغذ

،!عالنبيئمعإحداهما:نسختينبهوكتب،عليهقاضىماكتبثم

الرحمنوعبد،وعمر،بكرأبوفيهماشهدغفرو،بنشهيلمعوالأخرى

بنومحمد)2(،الخراحبنعبيدةوأبو،عوقاأبيبنوسعد،عوفابن

وكتب،مشركوهو،حفصبنومجكزز،الغرىعبدبنوخؤيطب،ق!قمة

طالب.أبيبنعلي

.(2552)البخاريرواه(1)

و!الاكتفاء"،(2/123)"الطبري"تاريخفيووقع،"محمد":الأصلفيكذا(2)

،(5/347)"الباريو!فتح،(4/169)"والنهايةو"البداية،(2/179)للكلاعي

."محمود":المصادرمنوغيرهاوالرشاد"الهدىسبل"و
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بمغزواتهفيل!مف

فيتزشفوهوالفحلحكتاببإثريومئذشقيلبنتجئذلأبووأتى

وقخزجآ.قزجآلهسيجعلاللهأنتجئذلأباوأخبر،أبيهإلىنرده،قيوده

نأاللهرسولأمر،مكةأهلوبينع!ييهاللهرسولبينالضلحتئمفلفا

المعجمةبالخاء-يخزالث!رأسهوحققكأشبرواللهرسولفنخروتجفوا،تئخروا

مج!عرراللهرسولأصحابونحر،الخزاعيئالقضلبنأميةبنيخزاش!وهو،-والزاء

ر!أكاللهرسولفاستغفر،الأنصارفيقتادةوأبيعفانبنعثمانغيزوحلقوا

فاحتملتعاصفآ،ريحآاللهوبعث،واحدةوللمقضرينثلاثأ،للمحفقين

.الخزمفيوألقتهاشغورهم

ورجع،يومآعشرين:وقيل،يومأغشربفمغةبالخذتبيةوأقام

سورةنزلتوالمدي!همكةبينكانإذاحتى،قافلآذلكوجههمنري!أكاللهرسول

مكةتدخلأنكاللهرسولياتقلألم:المدينةقدملغاع!يررللنبيوقيلالفتح

"فهوقاللا،:قالواهذا؟"عاميمنلكم"فقلت:قال"بلى"،قالآمنآ؟!

."جبريلليقالكما

أليميدبنعتئةتجيرأبوأتاهبها،واطقأنالمدينة!عالثهرسولقدمولقا

الأخنسكأ!يرراللهرسولإلىفكتب،بمكةخبشممنوكان،الثقفىجاريةابن

منرجلآوبعثا،عوفبنالرحمنعبدعئمعوفعبدبنوالأزهرشريقابن

وكانفئعذ،بنيمنجابربنخخيش(1)عقبةابنوسقاه-ئؤيبنعامربني

.(2/131)الأثر"عيون":انظر(1)
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بم
الهنىالعذبالمورد

أباصاحبهماعليهمالتزداستأجراه-(1)المشركينأنفسمنورأيتجقدذا

مج!يرر:اللهرسولفقالعنهير،اللهرسولعلىفقدما،لهممولىومعهفخرج،تجير

وإن،الغدربنايصفحولا،علمتماالقوتمهؤلاءأعطيناقدإنآ،بصيرأبا"يا

إليهما،دفعهثموقخزجآ"،فرجآالمستضعفينمنمعكولمنلكجاعلالله

لأضربن:وقالهرهثمسيفهخخيششلئالخقيفةبذيكانواإذاحتىبهفخرجا

سيفكأصارم:تصيرأبوفقال،القيلإلىيومآوالخزرجالأوسفيهذابسيفي

حتىعلاهثمتصيرأبوفاستقه،شئتإنإليهانظر:قال،نعم:قالهذا؟

المسجد،فيجالسوهورر!أكاللهرسولإلىسريعأالمولىوخرج،قتله

مج!برر:اللهرسوللهفقالقذعور((،رجل"هذاقالكأ!يرواللهرسولرآهفلقا

أبوطلعحتىترجفما،صاحبيصاحبكمقتل:قال"؟كلما"ويحك

يفعلفلم،الثهرسوليااخمسه:فقال،شقئهومعهالسيفطفتؤشحأتصير

.ر!ب!"اللهرسول

وقد،القومبيدأسئقفتني،ذفتكوفت!اللهرسوليا:تجيرأبووقال

افه،"ويل:مج!برراللهرسولفقال،!اللهوأطلقني،أفتنأنبدينيامتنعت

فخرج،"شئتحيثاذهب-أصحاب:أو-،رجاللهكانلوخزبزغ!مي

منمسلمينمعهقلإمواكانوانقرخمسةومعه:غقبةابنقالتجير،أبو

الناسسيدلابنالأثر"و"عيون،(4/172)للبيهقي"النبوة"دلائلفيوقع(1)

."المشركينأنفس"في(2/131)
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بمغزواتهفيفصك

وذيالييمرربينكانواحتى،قريشفيهمئزسلولمأحد،يطلبهملم،(1)ةكم

.الشامإلىيأخذونكانواالتيتريشبطريقجقئنةأرضمنالقزؤة

لأبي"لجيراللهرسول4قوبمكةأحبسواكانواالذينالمسلمينبلغؤلقا

ولحقواهاجروارجلآسبعينفيتجئدليأبوانقلب"رجاللهكان"لو:تصير

فنزلوا،المشركينهدنةفيع!يراللهرسولعلىيقذمواأنوكرهوا،تجيربأبي

بهم،لهمحاجةولاميرةولامجيرآلقريشيتركونلافجعلواتصير،أبيعند

يؤفهم.كانجندلأبوقلإمفلقا،بأصحابهيصليتمحيرأبووكان

وخقينةغفازبنيمنناسبفدومهسمعواحينتجئذليأبيإلىواجتمع

كأخيرراللهرسولفكتب،مقاتلمئةثلاثبلغواحتىالناسمنوطوائفث،وأسلتم

يلحقواأنالمسلمينمنمعهماومن،عليهتقذماأنتجنذلوأبيتجيرأبيإلى

وكتا!ثفمات،يموتتجيروأبوع!يرراللهرسولكتابفقدم،وأهليهمبلادهم

مسجدآ،قبرهعندوجعل،مكانهتجئذلأبوفدفنه،يقرؤهيدهفيع!بررالثهرسول

سائرهمورجع،أصحابهمنناس!ومعهع!بررالثهرسولعلىتجنذلأبووقدم

؟زفيالمذكورالشرطخ!فتالقرآنذلكبعدتعالىاللهوأترل،أهليهمإلى

ز؟هن.منكأ!برراللهرسولفمنعالنساء،

والوليدغمارةأخواهافاتى،فغيطأبيبنغقتةبنثكفئومأموهاجرت

للذهبي"الإسلامو"تاريخ،(2/131)الناسسيدلابنالأثر""عيون:انظر(1)

(2/004).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

فقال،الكفارإلىافئجنإذاالمؤمناتالئساءزدمناللهفمنعيتزدأها،فيها

!ص!ع

مؤينزغيتتمولنق!قبالهضيهنآغقمآلئهقآضتجوممنمهنجرترثمؤمتت!مآخآة!)دا:لىتعا

.011:لممتحنةا1(تكفارآلى!تزجعوهنقلآ

المشركاتتنكحواولاالكوانر،بيضماوك!يضئلاأنأيضآالمؤمنينوأمر

أبيبنتقريبةامرأتهالخطاببنعمرفطقق،ئؤمنحتى-الوثنياتيعني-

.(1)المغيرةبنأمية

ء++

خيبر:غزوة+

نزلها،العماليقمنرجلباسمشفيتخيبزأن:التكرخعبداللهأبوذكر

.(2)دربثمانيةوالمدينهخيبزوبين،مقفقليبنقاييةبنخيبروهو

مهاتجرةمنسبعسنةالأولىجمادىفيخيبزغزوةثم:سعدابنقال

غزفطة)3(.بنيح!تاغالمدينةعلىواستخلف،كأ!يررالنبيئ

اذالحذئبيةمنرجوعهبعدري!أكالثهرسولوأقام:إسحانابنوقال

السنةمنتئقولمخيبز،إلىغازيآبقيتهفيوخرج،الفخزموبعفقالجخة

بنالمسورحديثمن(2581)البخاريمطولآالحديبيةغزوةقصةروى(1)

!ته.قخرمة

.""مهلهل:بدل،""مهلائيل:وفيه،(523-2/152)"استعجمما"معجم:انظر(2)

.(2/601)سعيدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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بمغزواقفيفصك

عبداللهبننميقةالمدينةعلىواستخلف،وأيائمشهزإلاالهجرةمنالشادسة

الفيثى)1(.

بنسعيدثنا:قال،الشقميإبراهيتمبنالشكنأبيحديثمنجزءوفي

!فهاللهرسولمعخرجنا:قال،الخذرفيسعيدأبيعن،قتادةعن،غزويةأبي

منطوائفثفصامخيبز،إلىرمضانشهرمنخقتليلةغشزةيثنتي

علىالمفطرولا،المفطرعلىالضائمتيبفلم،آخرونوأفطر،الناس

.(2)الصائم

.(3)آخرهإلى،الصائمتيبفلم:قولهمنيئا!تلاوالترمذفيأخرج

زوجته.شقمةأئممعهوأخرج

إنها:وقيل:قال،طالبأبيبنعليإلىالزايةودفع:حزمابنقال

المهملتين.والصادالعينبفتح،(4)رضغعلىوسلكبيضا"كانت

الناسسيدلابنالأثر"و"عيون،(4/297)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

(2/331).

.(1611)مسلمرواه(2)

.(4/188)والنسائي،(713)الترمذيرواه(3)

ثانيه،وسكونأولهبكسر:عصر:(4/128)"البلدان"معجمفيياقوتقال(4)

له:يقالبهيتحصنحصنوكل،واكثرأشهروالأول،بالتحريكبعضهمورواه

الحازميفيهووافقهنصرووراه...الفرعوواديالمدينةبينجبلوهو،عصر

بالكسر.والصواب،أتقناهأظنهماوما،بالفتح
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بم
الهنىالعذبالورد

.(1)البكريقالهالحصاد،09010وقيل

شؤيدإلىبسنده(2)مالكروىالضفباء،علىثئممسجدبهالهوئني

بالضفباءكانواإذاحتىخيبز،عام"!يراللهرسولمعخرجأنه:الئغمانابن

ئؤتفلمبالأزواد،دعاثمالعصر،فصفىنزل-خيبز(3)واديمنوهي-

ثمفمضمفومضمضنا،المغربإلىقامثمواكلنا،فأكل،بالشويقإلا

يتوضأ.ولمصلى

لئلاغطقانوبينبينهمفنزل،الزجيع:لهيقالبوادنزلثم

خرجوافلقاخيبز،يهوبإمدادأرادتقدغطقانوكانتئمذوهم)4(،

فيفأقاموالهموبدافانصرفوا،راغفما!حورائهممنتعالىاللهأسمعهم

أماكنهم.

وأصحائه،ثابتبنعاصمفيهفيلموضعأحدهما:موضعانوالزجيغ

استعجم"ما"معجمفيعليهنقفولم،فيهبياضمعالأصلفيالكلامهذاوقعكذا(1)

خرجحين!غاللهرسولكان:إسحاقابنوقال:(2/523)فيهوانما،للبكري

الصادهم!اسكانالعينبفتحعنهرويهكذا،عصرعلىسلك،خيبرإلىالمدينةمن

الصاد.بفتحعصر،:النسخبعضوفي،مهملةراءبعدها،المهملة

.(602)مالكطريقمنالبخاريورواه،(1/26)"الموطأ"في(2)

و"معجم،لماالبخاريو"صحيح"الموطأ،فيووقع،""وادي:الأصلفيكذا(3)

."أدنى":(3/448)"استعجمما

."يمدونهم":الأصلفي(4)
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بمغزواتهفيفصك

خيبز.عندوهو،هذاوالثاني

الثه!رسولنزلولقاخيبز،بحصهمودنقتالهفيع!رزالتبيئوعسكر

وطلعتأصبحوافلقا،ديكلهمتجحولم،الليلةتلكيتحزكوالم،بساحتهم

بغ!اجيهمخرجواقدخيبزعمالفاستقبلهم،معهوالجي!ثقركبالشمس

والخميس.محمد:قالواكأ!برراللهرسولرأوافلقاوقكاتلهم)1(،

علىوبالنصب)محمد(،:قولهمعلىعطفآبالزفعروي:فالخميس

معه.مفعولأنه

قيقنة،:أقسامخمسةلأنه،خميسق:للجيشوقيل،الجيش:والخميس

وقفب.،وفؤخرة،وفقذمة،ةر!يقو

خيبز،خربت،أكبر"الثه:رآهملما:اللهرسولفقالفزابآ،أدبرواثم

ع!ييه:النبىقال:بعضهمقالالفنذرين")2(،صباخفساءقومبساحةترلناإذاإنا

،الفؤوسوهي،الخرابآلاتمنأيديهمفيرأىلماتقاؤلآبخرابهاذلك

بذلك.أعلمهاللهإن:بعضهموقال،اسمهامنأخذه:وقيل

تكنولم،الزاياتوقزق،الناسكألجيرراللهرسولووغظ:سعدابنقال

وهي،مجكتلجمعوالمكاتل.الحديدمنالمجرفةوهي،م!حاةجمعالمساحي(1)

صاعأ.عشرخمسةيعإنه:قيلالكبير،الربيل

بنأن!حديثمن(4271)الحديثإثر(1365)ومسلم،(585)البخاريرواه(2)

!ه.مالك
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بم
الهننالعذبالورد

سوداءعقاللهرسولرايةوكانت،ألويةكانتوإنماخيبز،يوتمإلاالزايات

وعن-طالبأيبنعليئإلىدفعهأبيفقولواؤه،الغقابئدعىلعائشةئزدمن

المنذر،بنالختابإلىوراية،(1)-الرايةإليهع!؟والفواء،لهعقد:جابر

آمت.منصوزيا:شعارهموكان،غتادةبنسعدإلىوراية

مجذة،أصحابهمنوقتلوا،القتالأشذوقاتلوهع!يراللهرسولوقاتل

غذد،ذوالمحثحصونوهيحصنآ،حصنآوفتحها،كبيرةجماعةمنهموقتل

الزبير،قلعةوحصن،نامجيموحصنمعاذ،بنالضغبحصنومنها،التطاةمنها

الكييبةوحصونالئرار)2(،وحصن،أئيئحصن:منها،حصونوبه،والشق

أبيبنيحصنوهو-الشلآييم:ويقال-والشلآيموالؤطيخالقفوعنمنها

ناعمآ.افتتحهاحصونهمأولفكانالخقيق)3(،

بنمحمدبنمحمودبنجعفرإلىبسنده"الإكليل"فيالحاكمروى

يومآوكان،المسلمينمعيومئذيقاتلمسلمةبنمحمودكان:قالشققة

بفتحوالئطاة-التطاةكأبحيرراللهرسولفيهقاتليومأولوهوالخز،شديذصائفأ

الخزاشتذفلقا،بدأوبهابخيبز،وادوهو-التأنيثهاءآخرهوفي،الئون

أولوهو،قئئهئتتعنامجمحصنتحتجلس،كاملةأدائهوعليهمحمودعلى

.(795)الصغير""المعجمفيالطبرانيرواه(1)

،(2/601)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتمنوالمثبت،"البراء":الأصلفي(2)

."النزار":باسمثانيةمرةالمصنفوسيذكره

.(2/061)"الكبرى"الطبقاتمنوالمثبت،"الحقيق"ابن:الأصلفي(3)
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بمغزواتهفيفصك

إنما،المقاتلةمنأحدآبهأنمحمودتالنولاكأ!يرر،اللهرسول(1)هببدأحصن

فكانغذد،ذواثحصونولهيهودكقرجلونامجم-وأثاثأمتاعأفيهأنيظن

سقطتحتىرأسهالتيقحةفقشقت،رأسهفأصابترحا،عليهفدئي-منهاهذا

كمافرجعت،الجلدةنرذكأبحبرر،النبيإلىبهفأييئ،وجههعلىجبينهجلدة

.(2)وماتأيامثلاثةفمكث،بثوبغ!رواللهرسولوغضتها،كانت

فدفعالزبيرأمركأبحبررالثهرسولأن:شهابابنعنغقبةبنموسىوعن

فيزعمون،فقتله،الأشهلعبدبنق!لمةبنمحمدإلىالخقيقأبيبنيمتانة

.(3)مسلمةبنمحمدأخومسلمةبنمحمودقتلهوكنانةأن

حصن-مهملةوصادواوبعده،ثانيهوضئم،أولهبفتح-عالقفوثم

مسجدوأسفله،!نهطالبأبيبنعليئفتحهالذيوهو،الأعظمخيبز

الحقيتن.أبيبنيحصنوهوكألجيرر،النبي

،ت!طخأبنختيئبنثضعئةمنهنشتايا،منهممج!برراللهرسولوأصاب

ضمئةفوقب،لهاعئمونبتا)4(،الخقيتيأبيبنالزبيعبنكنانةعندوكانت

شقيمأمعندوجعلهاعمها،ابنتيمنهنأزؤسبسبعةمنهابتاعهاثم،لدحية

.بدأ""وبها:النطاةحصنعنقبلكلامهوبين،"هببدأ"حصن(1)

.(2/645)""مغازيهفيالواقديرواه(2)

الزبير،بنعروةعن(233-4.231)"النبوة"دلائلفيالخبرهذاالبيهقيروى(3)

روينا.مابمعنىالقصةهذهالمغازيفيعقبةبنموسىوذكر:البيهقيقالآخرهوفي

.""صفيةعلىعطفأ؟أثبتماالصوابولعل"ونبتي"،:الأصلفي(4)
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الهننالعذبالورد

نإزيادةترجمتهافيويأتي،وتزوجهاأعتقهاثم،وأسلمتاغتذتحتى

شاءالله.

طعامآاكثزحصنبخيبزيكنولممعاذ،بنالضعبجصنافتتحثم

منه.ؤؤدكآ

يقاتلونهميومينعليهوأقامواحياعأ،المسلمونكانإليهانتقواولما

يهودمنرجلفخرج،!اللهرسولتكرالثالثاليومكانفلفا،القتالأشذ

المسلمينعلىحملواثم،بالتئلتزاقوامعهعاديئه)1(وخرجت،خزبةيدهفي

ع!يهـوهواللهرسولإلىانتقواحتىالمسلمونفانكشفواحد،رجلحملة

بالزاية.الختابوثتمت،فرشهفضيمذمملوكهويمذغم،نرسهعننزلقدواقف

بفقحووعدهمالجهاد،علىوخمتهم،المسلمينكأ!يرراللهرسولؤثتت

قليلآ،قليلآتذلؤايزلفلم،الختاببهمزحفثم،جميعآالناسفأقبلخيبز،

عليهم،فأغلقوهالحصنودخلوافانكشفوا،أدبارهاعلىيهو؟وتزحغ

ثم،المسلمينيرفونفجعلواخذر،دونخذرولهم،خذرهعلىوأوفوا"2(

أصحابمنثلاثةالبابعلىيومئذففيل،الحصنبابعلىفاقتتلواخرجوا

مجذة.ومنهمع!يرراللهرسول

"تاج.!1:تاد!ا!ا!حا(أ،قآفغيرلتي:تعالىقولهومنه،المغيرةالخيل:العادتة(1)

.(39/81)"العروس

.أشرف:الشيءعلىأوفى(2)
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بمغزواتهفيفصك

الحصن،اليهودفدخل،معهوحملوا،المسلمينرايةصاحبخقلثم

منهم،وأشزوا،(1)مهلأشزفمنفقتلوا،غتمفكأنهم،جوفهفيواتبعوهم

المسلمونوصيد،الغؤامبنالربيرقلعهحصنيريدونوجهكلفيوهربوا

والئفرالشعيرمنالأطعمةمنووجدواكثيرآ،تكبيرآفكئروا،خدرهعلى

هنالك.(2)يظنونيكونوالمماوالؤدكوالزيتوالعسلوالشفن

تخرجوالا:أي،تحملواولاواعيفواكلوا:"خمرراللهرسولمناديونادكط

وؤحد،دوابهموغقفق،طعامآفقامهممدةمنهيأخذونفكان،بلادكمإلىبه

وخمسوألف،التمنمتاعغليظمنقخرومةمجكما33(مجشرونالترمنفيه

نواحيفيسالحتىفكسروهافأمروا،شكرأوانيووجدوا،قطيفةمئة

كثيرةوآلةوحمرآونفرآكثيرآوغنمأ،حملهايطاقلايمباروخوابي،الحصن

وغذة.ودبابابوقئخييقآ،للحرب

بنالرتيرقلعةإلىالضغبوحصننامجيمحصنمناليهودتحولتولما

قلعةوهي،الفتحبعدالرتيرإلىتب!يمنوانما:عبداللهأبوالحاكمقال-العوام

ع!فهاللهرسولزحف-إليهشمبتآئقىماالعوامبنالزبيرأبلىولقا،الئطاة

."لنا":الأصلفي(1)

."يظنوا":الأصلفي(2)

"النهاية:انظر.وغيرهاالأمتعةفيهاتكونالتيالأحمالوهي،العكومواحداليكم(3)

.()عكمالأثيرلابن"الحديثغريبفي
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الهننالعذبالمورد

قلعة،رأسفيقييعحصنوهو،حصنهمعليهموغققوا،فحاصرهمإليهم

لهمذكرلابقاياوبقيت،وامتناعهلصعوبتهالزجالولاالخيلعليهتقدرلا

رجالألإزائهمع!رراللهرسولفجعل،والرجلانالزجل،التطاةخصونبعضرفي

.قتلوهإلاأحدعليهميطلعلا،يحرشونهم

له:يقالاليهودمنرجلفجاء،أيامثلاثةعليهع!يرراللهرسولوأقام

من(1)أهب9تستريحماعلىأدئمكأنعلىتؤمني،!القاسمأبايا:فقال،غرال

وماله،أهلهعلىكأبح!رراللهرسولفأقنه؟الشقأهلإلىوتخرج،الئطاةأهل

الأرضتحتدلهوبول)2(لهمبالوا،ماشهرآأقمتلوإنك:اليهودفيفقال

فقطع،لكاضطرواعليهمقشزتهمقطعتفإن،منهافيشربونبالقيليخرجون

دلهيلولهم)3(.كأبحيررالثهرسول

فقاتلوافخرجوا،العطشعلىالغقامتقدروالمقشاربهمعليهمقطعفلقا

فافتتحه،غشرةيهوذمنوأصيب،نفريومئذالمسلمينمنوقيل،القتالأشذ

.الئطاةحصونآخزهذاوكان،!جماللهرسول

وتشديد،أولهبكسروالشق-الشقأهلإلىز!عاللهرسولتحولثم

.(5/122)"الواقديمغازي"منزيادةالمعكوفتينبينما(1)

"النبوةو"دلائل،(2/666)"الواقدي"مغازيمنوالمثبت،""ذيول:الأصلفي(2)

.(5/122)والرشاد"الهدىو"سبل،(4/224)

.(28/466)"العروس"تاج.الأنهارجداولمنالجدولوهو،بملجمعوالذبول

.(4/1380)للبكري"استعجممامعجم":انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهيخافص

فقام،أئيئجصنمنهاحصنفاولغذد،دؤاثحصونوبهبخيبز،واد-ثانيه

شديدآ،قتالآالحصنأهلفقاتل،شفؤان:لهايقالقلعةعلى!عاللهرسول

فوجدوا،دتجانةأبوتقذمهم،فدخلوه،الحصنعلىوتحاملواالمسلمونكترثم

الجدروتقخموا،الفقاتلةمنفيهكانمنوهرب،وطعامآوغنمآومتاعأأثاثآ

،الامتناعأشذفيهوامتنعوا،بالشقالئرارحصنإلىصارواحتىالطئيئكأنهم

الشقأهلأشذفكانوا،فقاتلوهم،أصحابهفيإليهم!اللهرسولوزحف

فخضبحصباءمنكفا"!ي!الثهرسولوأخذ،والحجارةبالثئلللمسلمينزفيآ

المسلمونجاءحتىالأرضفيصاحثم،بهمالحصنقزخت،حصنهمبه

أهله.فأخذوا

المثناةالتاءوكسر،الكافبفتح-الكتيبةافئيحتالتيخئتزحصونومن

كثيرآ.طعامآفيهووجدوا-فوقمن

حاصرهما،والشلآيمالؤطيخحصونهممنع!يرراللهرسولانتتحماوآخر

دماءهم،تخمنوأن،ئمزهمأنفسألوه،بالققكةوأيقنوا،ليلةغشزةبضغ

ففعل.

تحت،منمثناةياءبعدها،المهملةالهاءوكسر،الواوبفتح:فالؤطيخ

شفي:القفدانيأحمدبنالحسنقال:التكرئغبيدأبوقال،مهملةوحاء

ثفود.منرجلي،مازنبنبالؤطيح

اللاموكسر،الأولىاللاموتخفيف،المهملةالشينبضئم:والشلآيم

الثانية.
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الهننالعذبالورد

وعمزبكرابابعفخضونهاإلىمج!اللهرسولبعثخيبرغزوةوفي

د!نه،عليإلىالزاية"لجيراللهرسولفرفع،يفتحاهفلمعليهما،اللهرضوان

مئةوأربعألفأالمسلمونوكان،فترئعينهفيفتقلأرمذ،وكان،ففتحه

.(؟)فارسومئتيرجل

فسألهالتفير،بنيكنزعندهوكان،الزبيعبنيكنانةالله4رسووأتي

رأيتإني:فقال!الثهرسولإلىاليهودمنرجلفأتى،مكانهفجحد،عنه

نإ"أرأيت:ليهتانةري!أكالثهرسولفقال،غداةكلالخرتةبهذهتطيفيمتانة

منهاوأخرجفطمرتبالخربةع!يرراللهرسولفأمر:قال."؟أقتلكعندكوجدناه

:فقال،الغؤامبنالرئيربهفأمر،بهيأتيأنفآبى،بقيماسألهثم،كنرهم

بنمحمدإلىكألجبرراللهرسولدفعهثم،"الباقيعنيهمنت!تاصلحتى"عذبه

.تقدموقد،(2)مسلمةبنمحمودبأخيهعنقهفضربمسلمة

اسئشهدمنجميعإن:قالشيوخهعنالواقديإلىبسندهالحاكموروى

وفيل،عليهمالضلاةفيواختيفرجلآ،غشزخمسةبخيبرالمسلمينمن

بعثوابخيبز،ضيعماقذكأهلسمعوتقا.رجلآ)3(وتسعونثلاثةاليهودمن

إلىالرايةإعطاءقصةوروى.(4/902)"النبوة"دلائلفيالبيهقيذلكأخرج(1)

!ته.سلمةحديثمن(3972)البخاريعلي

،(2/138)"الطبريو"تاريخ،(4/357)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(4/197)"والنهايةو!البداية

.(2/070)"الواقدي"مغازي:انظر(3)
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بمغزواتهيطنض

فكانت،ففعل،الأمواللهؤيخفوا،دماءهمتهميحقنأنكأخيرراللهرسولإلى

له.خاضةقذذ

صلحآ،أو،غنوةكانهلخيبز،فقحفياختيف:المنذرفيمحمدأبوقال

تجلاوبعضهاغئوةوبعضهاصلحأبعضهاأو،قتالبغيرعنهاأهلهابجلاءأو

.زغمأ؟أهلهعنه

ويندفع،ذلكفيالواردةالسننتدكوعليه،الضحيحهووهذا:قال

مروفي.أثروجهكلوفي،الأحاديثعنالتضاذ

كفها،غئؤةأنهاخيبزأرضفيوالصحيح:الترعبدبنعمزأبوقال

الغانمينعلىأرضهاجميعقشمع!يراللهرسولوأن،قذكبخلافعليهامغلو!

الحذيبية.أهلوهم،والركاببالخيلعليهاالمؤحمينلها

تقسمهلاختلفواوإنما،مقسومةخيبزأرضأنالعلماءيختلفولم

لهسمتهابينمخترالإمام:الكوفئونفقالتؤقف؟أوالبلاد،غيمتإذاالأرض

.العراقب!ؤادعمرفعلكماإيقافهاوبينخيبز،بأرضكأخيرواللهرسولفعلكما

لأنخيبز،مج!بررالثهرسولقشمكماكفهاالأرضئقسم:الشافعىوقال

الكفار.أموالكسائرغنيمةالأرض

سائرمنمخصوصةالأرضوأنلعمز،اتباعآإيقافهاإلىمالكوذهب

منبعدهيأتيلمنإيقافهامنالضحابةجماعةفيعمرفعلبماالغنيمة

المسلمين.
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افننالعذبالمورد

لولا:يقولغقرسمعت:قالأبيهعنأسئقتمبنزيدعنمالكوروى

شهمانآقشمتهاإلاقريةالمسلمونافتقحما،لهمشيءلاالناسآخز*يتركأن

شهمانا31(.خيبزعيهيراللهرسولقشمكما

.إسحاقابنقالكماشهمانآكفهافشمتخيبزأرضأنعلىيدذوهذا

ؤهمفقد،غنوةوبعضهاصلحآ،بعضهاكانخيبزإن:قالمنوأقا

لخقنأهلهماأسلمهماالقذينبالجضتينالشئهةعليهدخلتوانما،وغيط

مغنومين،والذريهوالنساءالرجالمنالحصنينذينكأهليكنلمفلقا،دمائهم

.(2)حلصذلكأنطن

منتضزبوالؤزتةوالنساءالزجالفيإنهوتغفري:عمرأبوقال

أرضهاحكئمفكان،والقتالبالحصارإلاأرضهمئتركوالمولكنهم،الضلح

علىشئهورتماأهلها،بينمقسومةغنيمةغنوةكفهاخيبز،أرضسائركحكم

عنسعيدبنيحعىلحديث،غئوةونصقهاصلحخيبزنصفإن:قالمن

ونصفآ،لهنصفأ:نصفينخيبزقشمري!جماللهرسولأن:يساربنئشير

.(3)للمسلمين

.(9022)البخاريرواه(1)

.(522:)صالدرر"دامنوالمثبت"صلحأ"،:الأصلفي(2)

أبيبنسهلعن،يساربنئشيرعنسعيد،بنيحىعن(0130)داودأبورواه(3)

الحديث.هذافيبشيرعلىالاختلافتريبأالمصنفوسيذكر،حثمة
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بمغزواتهيطنض

وقعقنسائرمعلهالئصفأنمعناهلكانصخلووهذا:عمرأبوقال

شفمفوقعشفمآ،وثلاثينثلاثةعلىفشمتلأنها،معهالئصفذلكفي

باقيها،فيالناسسائرووقعشفمآ،عشزثمانيةمنمعهوطائفهمج!يررالنبيئ

آشقمهاالتيالحصونوليستخيبز،شهدثم،الطذيبيةشهدمفنوكفهم

يملككماأهلهاتققكهاضلحآكانتولوصلحآ،والقتالالحصاربعدأهلها

أموالهم.وسائزأرضيهمالضلحأهل

بنموسىقالهمادونإسحالقابنقالهماوالصوابهذافيفالحق

.(1)شهابابنعنوغيزهغقبة

فإنأرضها،جميعقشم:عمرأبي4قوأقابعفالعلماء)2(:قال

فيذكرلهماتخرلموالشلآيمالؤطيحوهماأخيرآ،المفتتخينالجصنين

.ةم!قلا

كانلوممكنآالتفسيرذلككانفقد،تساليبنئشيرلحديثتأويفهوأما

تابعيئوئشير،كذلكليسولكنه،بذلكالتفسيريقبلاحتماذ)3(الحديثفي

فبعف،فيهعليهويختقفسعيد،بنيحمىالحديحطهذاعنهروى،ثقة

:يقولوبعضهم،خثقةأبيبنسهلعنئشيرعن:فيهيقوليحعىأصحاب

"السيرة:وانظر،(532-102:)عىوالسير"المغازياختصارفي"الدرر:انظر(1)

مرسلأ.شهابابنعن(1730)داودأبوورواه.(4/329)هشاملابن"النبوية

.(471-1/141)الأثر"عيون"فيوكلامه،الناسسيدابن:هو(2)

.""إجمال:(1/141)الأثر""عيونفي(3)
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أصحابمنرجالعن:فيهيقولويعضهم،!النبيئأصحابمننفرآسمعإنه

.ئريم!له)1(قنومنهم"!رر،النبيئ

فذكر:قالوا"طمرر،النبيئأصحابمننقرأسمعأنه:داوذأبيوفي

وغرلع!برر،اللهرسولوسهتمالمسلمينسهاتمالئصففكان:قال،الحديث

.(2)والنوائبالأمورمنتئوبهيماللمسلمينالئصف

أصحابمنرجالعنعنهيحمىعن(3)فضيلبنمحمدورواية

سهمآ،وثلاثينستةعلىقشمهاخيبزعلىظهرتغامي!أكاللهرسولأن!يرر:النبيئ

ذلك،منالئصفثوللمسلمين"بحيمالثهلرسولفكان،سهممئةسهمكلئجمع

.(4)المسلمينونوائبوالأمورالوفودمنبهنزللمنالثانيالتصفوغرل

المقسويموللمسلمينع!رزللنبيئالئصفبانمصزحتالبالزوايتانفهاتان

المسلمين.لنوائبالمذخرهوالثانيوالنصف،عليهم

المرسلةئشيرعن،يحىعن،بلالبنسليمانروايةمنهماوأصرخ

الشطزللمسلمينفغرلسهمآ،وثلاثينستةقسمهاوالسلامالصلاةعليهأنه

-0130)داودأبوالحديثهذافيسعيدبنيحيىعلىالاختلافهذاروى(1)

4130).

.(1130)برقمداودأبورواه(2)

!سننفيلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،خطأوهو،""فضل:الأصلفي(3)

.(2/461)الناسسيدلابنالأثر"و"عيون،(1230)داود"أبي

.(1230)داودأبورواه(4)
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بمغزواتهفيفصذ

كسهمسهملهمعهم!عالنبى،سهيممئةسهمكلئيجمعسهمآ،غشزثمانية

ينزلومالنوائبه-الشطروهو-سهمآغشرثمانيةع!يررالثهرسولوعزل،أحدهم

وتوابغها)1(.والشلآيموالكييبةالؤطيخذلكفكان،المسلمينأمورمنبه

هوالغانمينبينم!قئلمالذيللتؤائبالفذخزأنهذاتضقنفقد

التيوالكييبةأصريحأ)2(،ذكرالغئوةفيلهماتخرلمالقذينوالشلآيمالؤطيح

فلذلك،الضلححكمعليهاغلبيكونوقد،.غئوةوبعضهاصلحآبعضهاكان

فسم.فيمام!قئلم

نأفالمعرولهث:خيبز(شهدثمالخذئبيةشهدممن)كفهم:قوئهوأفا

يحضرهالمومنبخيبزالوقعةحضرقن،الخذئبيةلأهلكانتخيبزغنائم

أعطاهمالثهلأنوذلك،(3)إسحاقابنذكره،الأنصارخعبداللهبنجابروهو

خيبز،ولاالحذئبيةيشهدوالمالسفينتينأهلوأن،الخذيبتةشفرةفيذلك

قدمواوالأشعرئونالذؤيح!ئونوكذلكخيبز،غنائممنلهفسمفيمنوكانوا

الغنيمةفيتشزكوهمأنأصحابهكأبجرزالثهرسولفكقمبخيبز،كأسيراللهورسول

.أففعلواأ)4(

.(4130)داودأبورواه(1)

.(2/147)الأثر""عيونمنمعكوفتينبينما(2)

.(4/322)هثاملابن"النبويةالسيرة":انظر(3)

.(2/141)الأثر""عيونمنمعكوفتينبينما(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

فيوردوقد،والبعفغئوة،صلحآفتحبعضهاأنإلىآخرونوذهب

.(1)شهابوابنغقتةبنموسىعنبت!فلابنسعيدعنذلك

نافععنهب!حأ:قالعمربنغتيداللهطريقمنداوذأبيكتابوفي

،والأرضالئخلعلىفغلبخيبز،أهلقاتلكأبحعبررالنبىأن:عمزابنعن

يعني-والبيضاةالضفراءاللهلرسولأنعلىفصالحوه،قصرهمإلىوألجأهم

يكتموالاأنعلىركابهمحملتماولهمأوالحلقةأ،-والفضةالذهب

وهي-ق!كآفغئئواعهد،ولالهم(2)ةمذفلافعلوافإنشيئآ،ئغيئواولا

صامتمنديخيرةفيهكانالجلد،وهوالمهملةالسينوسكونالميمبفتح

ذلكلهااستعارواإلاامرأةئر!لاكانت،دينارآلافبعشرةفؤمتوخييئ

بفتح-ي!غتةعيهررالنبىفقال-آخطمتبنلختيئثل!ضلاهذاوكان،الخيى

مقبوضة،تحتمنمثناةياءالعينوبعد،المهملتينالعينوسكوفي،الشين

والتققات،الحروبأذهبته:قال"؟ت!طخآبنحعتئك!ق"أين:-تأنيثوتاء

الخقيق)3(.أبيابنوفيلالق!كفوجدوا

زوجوأحدهماالحقيقأبيائتيفقتل:الخبرهذارواياتبعضوفي

مرسلآ.شهابوابنالمستببنسعيدعن(1730)داودأبورواه(1)

الأثر"و"عيون،(6030)داود"أبي"سننمنوالمثبت،""دية:الأصلفي(2)

(2/142).

.(2/421)الأثر"عيون"ومنمنهمعكوفتينبينوما(0630)داودأبورواه(3)
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بمغزواتهفيفض

ئخييهم،أنوأراد-وذرارتهمنساءهموسبى،أخط!تبنختبئبنتضفية)1(

ولكم،لكمبداماالشطرولناالأرضهذهفينعملدغنامحمذ!يا:فقالوا

الشطر.

الذيللتكثأموالهموقسم:الحديثهذافيالتلآديىي)2(وزاد

.نكئوا)3(

ثم،غنوةانئعففصارتالضلحوأنضلحآ،فيحتأنهاهذاففي

وقسمها.ع!يرراللهرسولاه!فخ

وزيذالأنصاريضخربنتجتازللعسمةالمتوئيوكان:إسحاقنابنقال

قاسقئن)4(.حاستينكانا،ثابتابن

عمروبنقزؤةعليهاواسئغمل،الغنائموخمعت:سعدابنوقال

،أثبتناهماوالصواب!أ،وهو،زوج"وأخذهاالحقيقأبيابنآفقتل:الأصلفي(1)

للبيهقي"الكبرىو"السنن،(1995)"حبانابنصحيحةفيلماالموافقوهو

.(2/431)الأثر"و"عيون،(9/137)

المصنف،الأديبالعلأمة،البغداديجابربنيحىبنأحمدبكرأبوهو:التلآفري(2)

أعلام"سير:ينظر.ومئتينالسبعينبعدتوفي،الكبير""التاريخصاحب،الكاتب

.(13/162)النبلاء"

.(1995)حبانابنورواه.(36:)ص"البلدان"فتوحفيالبلاذريرواه(3)

والرشاد"الهدىو"سبل،(032:ع)والسير"المغازياختصارفي"الدرر:انظر(4)

(5/142).
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،(1)هئلمنهاسهمفيوكتب،أجزاءخمسةفخرى"بذلكأمرثم،التتاضى

فييتخترلمع!رر،النبيئسهئمخرجماأوذفكان،آغفالالشفمانوسائر

ذلكوقسم،قزوةفباعها،يزيدفيمنالأخماسالأربعةببيعفأمر،الأخماس

ألفأفأحصاهم،ثابتبنزيذالناسإحصاءؤييالذيوكان،أصحابهبين

لكل،سهمآغشرثمانيةعلىالشفمانوكانت،فرسمئتيوالخيل،مئةوأربع

كأبحيرراللهلرسولصارالذيالخمسوكان،سهممئةأربعوللخيل،سهممئه

ورجالآبيتهأهلمنهوأعطى،واليهسوةالشلاحمنالثهأراهماعلىمنهيعطي

وبنينساءهالكييبة)2(منوأطعم،والشائلواليتيمونساء،المطلببنيمن

وغيرهم.المطلبعبد

وأصحابوالأشعريينالذوسي!نقدوتمدكرثمالعلماء)3(:بعضقال

القسمةكانتواذا،أخذواكيفئبيقولمخيبز،غنائممنوأخذهم،السفينتين

مئتيوالخيل،مئةوأربعألفالحديبيةوأهل،(4)أاسهممئةوثمانألفعلى

؟المذكورونهؤلاءأخذهالذيفما،سهممئةباربعنرس

،(2/071)للواقديالمغازي""منوالمثبت،منها"سهمهفي"وكتب:الأصلفي(1)

.(2/441)الأثر"و"عيون

الأثر"و"عيون،(2/081)للواقدي""المغازيمنوالمثبت،"نساء":لأصلافي(2)

(2/144).

.(2/441)الأثر""عيونفيالناسسيدابنالقائل(3)

.(2/144)الأثر""عيونمنمعكوفتينبينما(4)
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الشقعلىخيبزأموالعلىالمقاسموكانت:إسحاقابنوقال:قال

الكييبةوكانت،المسلمينشفمانفيؤنطاةالشقفكان،والكييبةوالتطاة

.(1)اللهخمس

خمسةذلكمننطاةشفمأ،غشزثمانيةوالشقنطاةوكانت:قالثم

مئةوثمانألفعلىوالئطاةالشقوقشمتسهمآ،غشرثلاثةوالشق،أسئهم

سهم.

وخيلهم،رجائهم،مئةوثمانألفآخيبزعليهمقشمتالذينمجذةوكانت

أشبةوهذا:قال،سهمانفرسلكل،مئتانوالخيل،مئةغشرةأرقيالرجال

ضفح.غيرمنغنؤةبالسيفمفتوحةالثلاثةالمواضعهذهوأن،تقذممما

ى!يراللهرسولاصطفاهالذيهوذلكيكونفقدوالشلآيمالؤطيحوأقا

المسلمين.ينو!ثيقا

كانخيبزبعضىأن:بقولهقالومنغقبةبنموسىقوذذ!يحويترخح

مشاورةويكون،ذلكمنمعهمذيمرومنالأشعريينأخذويكون،صلحأ

حفهم،منشيءعنلهماستنزالآليست،إعطائهمفيالخذيبيكاأهلع!بررالنبيئ

.9511:عمران(أآلآلأعئيفي،ؤشاوزممئمالعامةالمشورةهيوإنما

غتاش،بنبكرأبوثنا،الأسودبنالحسينثنا:التلاذلييبكرأبووروى

ألفعلىخيبزفسمت:قال،عباسابنعن،صالحابيعن،الكلبيئعن

.(322-4/132)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)
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الذينرجلآ،وثمانينمئةوخمسألفأوكانواشفمآ،وثمانينمئةوخمس

جعفرمعكانواوالذين،وأربعونمئةوخمسألفمنهمالخذيبيةشهدوا

.(1)آلجرأربعونالحبشةبأرضطالبأبيابن

وفيه،للخيلذكزضعفهمعالخبرهذافيليسبعفالعلماء)2(:قال

رجلآ.أربعينكانواالسفينتينأصحابأن

غشزستةكانواالسفينتينأصحابأنإسحالقابنذكرهماوالمشهور

لهمليس،الحبشةمنسنتينبنحوذلكقبلقدموامنهمقومآوأنرجلآ،

رجلآ.وثلاثينثمانيةمننحؤومجموعهمهذا،فيقذخل

الذؤلي!ئينمنمعهمآخذوقنالشفينتينأصحاقيالمرادكانوإن

تختمل.فقد،والأشعريين

فطير)4(عنشئزة)3(أيابنإلىبسنده"المستدرك"فيالحاكموروى

فآسئهمخيبز،إلىالمدينةيهودمنبغشرة!يرراللهرسولخرج:قالالحارثي

.(42:ع)!البلدان"فتوحفيالبلاذريرواه(1)

.(2/145)الأثر"عيون"فيالناسسيدابنهو(2)

لماالموافقوهو،أثبتناهماوالصوابخطأ،وهو،"سبرةذي"ابن:الأصلفي(3)

.(9/53)للبيهقي"الكبرىو!السنن،(3/684)للواقدي""المغازيفي

والصوابخطأ،وكلاهما،"قطير":للواقدي"المغازيلاوفي،"فطر":الأصلفي(4)

)باب(7/90)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرحفيلماالموافقوهو،أثبتناه!ا

.(9/53)للبيهقي"الكبرىو"السنن،فطيرامميسمىممنالعلمعنهزويمن
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،امرأةمجشرونومعهالمدينةمنر!أكالثهرسولوخرج،المسلمينك!فمانلهم

يذكلأكلوعن،الأهليةالخفرلحوماكلعنبخيبزمجيهيراللهرسولونهى

منامرأةأحديصيبلاوأن،م!قئحتىالغنائمبيعوعن،الشتاعمننآبب

إلىنكاحوهوالئساء،فتعةوعن،الئوماكلعنونهىت!تئرئها،حتىالشئى

.(1)طلاقغيرمنالأجلبانقضاءيحضلوفرافهما،فيهميراثولا،أجل

عباسابنعنزويوقد،باطلالفتعةنكاحأنعلىالعلماءوأكثر

مشهوروهوالزؤافف،بعضوأجازه،(2)كلذعنرجوغهعنهوزوي،جوازه

ليسواإذ،لخلافهمتف!لئولا:الفرطبىعمزبنأحمذالعباسأبوقال،عنهم

.جوازهخزيجابنعنويروى،المسلمينطريقةعلى

الصحيحة،للأحاديثمخالفثشادقولهو:المنذرئمحمدأبووقال

،بعدهأوالذخولقبلكانسواء،ف!يمخوقعمتى:يقولونببطلانهوالقائلون

،النكاحويتاتد،صحيخالعقدأنحنيفةأبيصاحبالفذيلبنزقزوعن

فاسد.والشرط،صحيحفالنكاحفاسد،شرطلأنه،الأتجلؤيلغى

فيالواقديرواهوقد،للحاكم""المستدركفيالحديثهذاعلىنقفلم(1)

.مختصرأ(2/468)"المغازي"

،الإسلامأولفيالمتعةكانتإنما:قالعباسابنعن(1221)الترمذيروى(2)

يقيم،أنهيرىمابقدرالمرأةفيتزوج،معرفةبهالهلي!،البلدةيقدمالرجلكان

آؤقاقلكثآروجهتم،الأغك:الآيةنزلتإذاحمى،شيئهلهوتصلح،متاعهلهفتحفظ

.حرامفهوهذينسوىنرجفكل:عباسابنقال(6:المؤمنون1(آتتنهتم
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اكثزأومزتينأومرةن!يمخهلاختلفواثم،منسوخأنهعلىوأجمعوا

،الإسلامأولفيفباحأكان:قال،واحدةمرةشمخإنه:قالفمن،ذلكمن

تقذملماإشاعةكانذلكبعدالواقعالنهيوأنخيبز،غزوةفيعنهنفيثم

له.وإشهارآالنهيمن

ئهيثمالقضاءغمرةفيإلاقطحقتماأنها:التصرفيالحسنوعن

.(1)اهنع

آذنوالسلامالصلاةعليهأنهصخقدلأنه؟نظرفيهماالقولانوهذان

القضاء.غمرةقبلبخيبزعنهانهىأنهوصخ،ذلكبعدفيها

بخيبز،ن!يمخثم،الإسلامأولفيمباحآكان:قالمزلينن!يمخأنهوالقائل

الفتح.أيامآخرفيعنهاالنهيوردثم،الفتحأوائلفيأئيحثم

كأ!يرراللهرسولأمرناقغتد:بنشئزةحديثمن"مسلم"صحيحففي

.(2)هنعنهاناحتىمكةمننخرجلمثم،مكةدخلناحينالفتحعامبالمتعة

نمي!خالمتعةنكاحيقولكانأنهبعضهمعنالمنذرفيمحمدأبووذكر

ثم،(3)مرتينالأهليةالحمرلحوموتحريئم،مرتينالقبلةولئي!خت،مرتين

رابعآ.أحفظولا:قال

.(04041)"المصنف"فيالرزاقعبدرواه(1)

.(6041)مسلمرواه(2)

.(8/288)للقسطلاني"الساريإرشاد":انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصذ

بنمحمدأبيالإمامعننمل،مرتينمناممثزالمتعةنكاحن!يعخ:وقيل

.(1)مراتثلاثلئيمخ:قالأنهخريم

فيأبيحثمخيبز،يوتمعفنهيثمالإسلامأولفيمباحأكان:وقيل

عنهلفيثم،تقدئمكماالفتحوأوائل،البصرخالحسنقالكماالقضاءغمرة

فيذكرهكماأوطاسفيأبيحئم،شئزةحديثفيكمامنهايخرجأنقبل

ثمثلاثأ،المتعةفيأوطاسرخمفيأنهاكؤعبنسلمةحديثمنكتابه

.(2)اهنعنهى

أحمدوالإمامداودأبوروى:يقولواحدآوالفتحأوطاسجعلومن

نأخذثأنهأبيعلىأشهد:قالأنهشئزةبنالزبيعحديثمنبسنده

.(3)الوداعحجةفيعنهانهىكأبحيرراللهرسول

النواوكن،زكرياأبوذكره.ذلكفيزويماأصخوهذا:داودأبوقال

عنهاوي!أكالنبىنهىثم،الوداعخخةفيإباحئهاأيضآشئزةعنزويوقد:قال

.(5)""مسندهفيشيبةأبيبنبكرأبوذكره،(4)القيامةيومإلىحيمئذ

فيالأسانيدبأصحذلكأوردأنهوذكر،(4/481)حزملابن""الإحكام:انظر(1)

.بالإيصالالمسمىالكبيرديوانهمنالنكاحكتاب

.(5041)مسلمرواه(2)

.(0722)داودوأبو،(3/404)"مسندهقيفيأحمدالإمامرواه(3)

.(9/180)للنووي"مسلم"شرح:انظر(4)

.(17066)""مصنفهفيورواه،""مسندهفيعليهاقفلم(5)
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نكاخ:التيمىئزئدة)1(بنعليئبنأحمذبنإبراهيتمبنالعزيزعبدوقال

ثمأبيحثم،عنهنفيئثمأئيحأنهوذلك،الشريعةفيوقعماأغربمنالمتعة

.غيرهفيذلكئعهدولم،عنهنهيثمأبيحثم،عنهلفي

ففي،تحريمهفيهوقعالذيالوقتفيوالآثارالأحاديثواختقفت

يومبعضهاوفي،(2خيبريومذلكحزمكأ!يروالنبئأن:بعفالزوايات

القضاء)5(،غمرةفيبعضهاوفي،(4)تبوكغزوةفيبعضهاوفي،(3)الفتح

أوطاس)6(.عامفيبعضهاوفي

عليئ،بنمحمدبنعبداللهعن،الرهريعنراشدبنإسحاقوروى

بنإبراهيمبنالعزيزعبد:واسمه،""تزيزة:ولعله،""بريدة:الأصلفيوقعكذا(1)

توفي،الحقلعبد"الأحكام"شرح:منهاتصانيفله،المغربعلماءمن،بزيزة

.(!070)سنة

حديثمن(29)(0741)برقمومسلم،(4825)برقمالبخاريالروايةهذهأخرج(2)

!ه.علي

قريبآ.سلفوقد،!نهسبرةحديثمن(0641)مسلمرواه(3)

والبيهقي،(3/26)الآثار"معاني"شرحفيوالطحاوي،(6625)يعلىأبورواه(4)

!ته.هريرةأبيحديثمن(7/072)"الكبرى"السننفي

إلاقطالمتعةحلتما:قالاوالحسنمعمرعن(04014)برقمالرزاقعبدرواه(5)

بعدها.ولاقبلهاحلتماالقضاء،عمرةفيثلاثآ

ثلائآ،المتعةفيأوطاسرخمفيفيأنها!وعبنسلمةحديثمنتريبآتقدم(6)

عنها.نهىثم
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بمغزواتهفيفصل

.(1)تبوكغزوةفيعنهانهى!عالنبئأن:!نهعليعن،أبيهعن

عهدعلىاستفتغنا:جابرحديثمن"مسلم"صحيحفيوجاء

وهو.(2)رمععنهانهىحتى:روايةوفيوعمز،بكروأبيعلأتنالثهرسول

بلغهحينذلكعنعمرونهى،النسخيبلغهلماستمتعالذيأنعلىمحموذ

الئسخ.

الله!منرحمةإلاالمتعةكانتما:عباسابنوعن:تنريرةابنوقال

إلاالزنىإلىاضطرماعنهاالخطاببنعمزنهيئولولامحمد،أمةبهازجم

.(3)ئيقش

مجشكمابنأ9شلأمامرأةالحارثبنثزين!ثسقتالغزوةهذهوفي

،والذراعالكيففيالشمواكثرت،مسمومةشاةلهأهدتمج!برو،اللهرسوذ

منوناسمنهافاكلعيهير،الثهرسولإلىالشاةأعضاءث!حأأنهبلغهالأنه

فلما،الكيفعيهراللهرسولفتناولقغرور،بنالتزاءبنبشزمنهمأصحابه

مسلم""شرحفيوالنووي،(5/035)"الاستذكار"فيالبرعبدابنأورده(1)

غلطوهو،هذاعلىأحد-إسحاقيتابعأي-يتابعهولم:النوويقال،(9/185)

وغيرهمويونسوالعمريعيينةبنوسفيان"الموطأ"فيمالكرواهالحديثوهذا،منه

هووهذا،الزهريعنجماعةعنمسلمذكرهوكذا،خيبريوم:وفيه،الزهريعن

الصحيح.

.(5041)مسلمرواه(2)

.(3/26)الآثار"معاني"شرحفيالطحاويعباسابنعنرواه(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افننالعذبالورد

،مسمومأنهتخبزنيالشاةهذهكيفإن:قاللقمتهزر!جماللهرسولازدزد31(

.فماتلونهتغترحتىمكانهمنبشرتفمفلم

الشاةبلحموأمر،قتلهامج!يرراللهرسولأنعندناالئئت:الواقدخقال

.(2)فأحرق

أموالها،وقشم،غنوةافتتحهاالفرىواديإلىخيبزمنانصرفولقا

وترك،ذلكىم!جمالثهرسولفخقسومتاعآ،آثاثآمنهمالمسلمونواصاب

خيبز،أهلعليهعاملمانخوعلىوعاملهماليهود،أيديفيوالتخلالأرض

قؤذةبنالئعمانبنتجفرة)3(وأقطع،عالعابنسعيدبنعمزووولأها

أهلوأوذ،عذزةبنيسيزوكان،القرىواديمنشؤطهزفتةالعذليي)4(

بوادي!اللهرسولوأقام،غذزةبنيبصدقة!ررالنبيئعلىقدمالحجاز

اللقمة.بلع:أي(1)

للصالحيوالرشاد"الهدىو"سبل،(8/47)للبيهقي"الكبرىالسنن":انظر(2)

(5/371).

فيلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،والزايبالحاء،"حمزة":الأصلفي(3)

،(1/974)"و"الإصابة،(1/143)"الغابةو"أسد،(1/275)""الاستيعاب

منوغيرها،(6/383)والرشاد"الهدىو!سبل،(2/115)الأثر،و"عيون

.المصادر

فيالمذكورةللمصادرالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،"العمري":الأصلفي(4)

السابق.التعليق
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غزواتهفيفصك

.أيامأربعةالقرى

بم

لهغلامومعه،لياليأهلهاحاصر!عالثهرسولأن:إسحاقابنوذكر

زخليضعهوفبينا،الجذامىزيدبنليفاعةلهأهداه،درغاميسمى

لههنيئآ:فقلنا،فقتله(1)!لزغشهئمأتاه،الشمسقغربمع"!يروالثهرسول

التيالشضلةإن،بيدهمحمدن!فنوالذي"كلا،:!عاللهرسولفقال،الجنة

.(2)"رانلافيعليهلتحترقخيبزمنغقها

لنايحفظ"من:قياللهرسولقالالمدينةإلىخيبزمنطريقهوفي

فناموا،الناسونزلع!يررالثهرسولفنزل،اللهرسوذياأنا:بلالفقالالفجر؟"

تزففه،الفجرواستقبلبعيرهإلىاستندثم،اللهشاءمافصقى،يصفيبلالوقام

أوذ!عاللهرسولفكان،الشمسحزإلائويظهمفلم،فنام،عيناهفغلبته

بنفسك،أخذالذيبنفسيأخذ:فقالبلاذ؟"ياصنعت"ما:قال،همتأصحابه

.(3)""صدقت:فقال

عامربنغقبةسمعت:قالأبيهعنمنظوربنمصعببنعبداللهوروى

راميه.يعرفلا:أي(1)

البخاريرواهالحديثوهذا.(4/031)هاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

النبيقغلامأنهعندهماووقع،!نههريرةأبيعن(151)ومسلم،(6329)

مذغم.اسمه

أبيحديثمن(930)(680)برقمومسلم،(570)برقمالبخاريأخرجه(3)

!ه.هريرة
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بم
افنىالعذبالمورد

علىمنهاكانتقافاشتزقد،تبوكغزوةفيكألجيراللهرسولمعخرجنا:يقول

لكأقل"ألم:فقال،(1)حفزييذالشمسكانتحتىيستيقظفلم،ليلة

.نحوهوذكربلاذ"يا

ثم،صفىثمبعيد،غيزالمنزلذلكمنعيهراللهرسولفانتقل:وفيه

.(2)"النبوة"دلائلفيالبيهقيذكره،بتبوكفأصبح،وليلتهيومهبقيةهدر

بطريقالأخرىوالرواية،تبوكبطريقكانتالواقعةهذهأنالروايةهذهففي

مرتين.ذلكوقعيكونأنوتحتملخيبز،

+عه*

*خبزتيماء:

بهوطىءماتيقاةأهلبلغوتفا:قالوا:التلآذلييبكرأبوقال

ببلادهمفاقاموا،الجريةعلىصالحوه،القرىواديأهلكأجررالثهرسول

إسلامهوكان،سفيانأبيبنيزيذري!جماللهرسولوولأها،أيديهمفيوأرضهم

فتحها)3(.يوم

وتيماءقذكأهلأجلىالخطاببنعمرأنالعزيزعبدبنعمزعنوزوي

رمح.قدر:يأ(1)

.(5/142)"النبوةدلائل":انظر(2)

.(48:)صللبلاذري"البلدان"فتوح:انظر(3)
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غزواتهفيفصذ

وخيبز)1(.

بم

يهودأخرجالخطاببنعمرأن:التي!ابورقيمحمدبنالملكعبدوذكر

أرضفيداخلتانلأنهما؟القرىوواديتيماةأهليمخرجولم،وقذكخيبز

.(2)الشام

8ءعه

:(3)ةتزئالىالخطاببنعمزسربة"

غبنرإلىرجلآثلاثينفيأرسله،سبعسنةشعبانفيغريةوزنعلى

مندليلمعهوخرجالغئلآء،بناحيةمكةمنأميالأربعةعلىتزتةإلىهوازن

تفقفلم،قخالهمالخطاببنعمروجاء،فهربواالخبرفجاءهم،هلالبني

المدينة.إلىراجعآفانصرف،أحدآمنهم

*5*

يملآب:بنيالى!ههالضذيقبكرأبيسريةء

المعجمة،الضادبفتح-وضرتةأيضآ،شعبانفيضرتةبناحيةبنجد

"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي،(48:)ص"البلدان"فتوحفيالبلاذريرواه(1)

(6/135).

من(4/271)"النبوة!دلائلوفي،(9/982)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(2)

!ته.هريرةأبيحديث

"معجم،السيرةلكتبالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،بالياء"ترية"،:الأصلفي(3)

.(2/12)"البلدان
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بم
الهننالعذبالورد

يراربنربيعةب!نبضرئةإلىنئي!ب-نقطتانتحتهاالياءوتشديدالزاء،وكسر

.عدنانبنقغل!ابن

علينا،عيهررالنبىبعثهإذبكرأبيمعغزوت:قالا!ؤعبنسلمةعن

أمت،آيمت:شعارناوكان،شعبانفيفقتلناهم،المشركينمنناسآفسبى

.(1)المشركينمنآئياتسبعةبيديفقتلت

ابنقالهكذا.قرارةإلىبكرأباع!رراللهرسولبعث:قالأيضآوعنه

يملآب)2(.بنيإلىبكرأبيسرية:قولهمع،قرارةإلى:سعد

قرازة)3(.بنيإلىبعقأنه:"مسلم"صحيحفيوالذي

(4)عشقعليهاقراركأبنيمنامرأةوفيهم:سلمةقال:زيادةالحديثوفي

أتيتحتىق!قئهم،العربأحسنمنلهاابنةمعها-الئطع:والقشع-أذيممن

فلقيني،ثوبآلهاكشفتوماالمدينةفقدمتابنتها،فنققني،بكرأبابهم

.(0284)ماجهوابن،(8665)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

.(2/171)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

،"ترارة"بني:بدل""فزارة:عندهووقع.منهالآتيةوالزيادة(1755)مسلمرواه(3)

الصديقبكرأبيفسريةالبعوثوأما:(7/518)"!الفتحفيحجرابنقال.فليتأمل

.!ا.كلاببنيإلىوسريته،مسلمعندحديفمنثبتكماترارةبنيإلى

"صحيحنسخمنساقطة"بني"لفظةأنأو،النسخاختلافسببهالاختلافهذافلعل

المطبوعة."مسلم

الخقق.الفروبالقثمعأراد:قيل:)قشع(""النهايةفيالأثيرابنقال(4)
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بمغزواتهيطنصل

لقدوالله:فقلت،المرأةليقهمث!سلمة"يا:فقالالشوقفيع!رزالثهرسول

دثه،المرأة"قب:ليفقالالغدمنلقينيثم،ثوبآلهاكشفتوماأعجبتني

بهافبعث،ثوبآلهاكشفتمافوالله،اللهرسوليالكهي:فقلت"أبوك

بأيديآسئرىكانواالمسلمينمنناسأبهاففدى،مكةأهلإلىع!يرراللهرسول

المشركين.

***

قذك:الىالأنصاريسعدبنري!يثتسرية*

فزةبنيإلىرجلآثلاثينفيبعثه،فقاتجرهمنسبعسنةشعبانفي

فاستاق،تؤاديهمفي:فقيل،الناسعنفسأل،الشاةليعاءفقعيفخرج،بقذك

ناسفادركه،فاخبرهمالفهمريخفخرج،المدينةإلىوانحذروالشاء،الئغم

حملواأصبحوافلماتمثمير،أصحابنتلقييتحتىبالتئليرفونهمفباتوا،منهم

كغبه،وضربازتسث)1(حتىبشيروقاتل،تشيرأصحابفأصيب،عليهم

بخبرهمالحارثنزيدبنغفتة)2(وقدم،وشائهمبتغجهمورجعوا،مات:فقيل

سعد.بنري!ث!تبعدهقدمثمع!يرر،الثهرسولعلى

*++

رمق.وبهجريحأ:أي(1)

""الاستيعابفيلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،خطأوهو،""علية:الأصلفي(2)

،(4/546)"الصحابةتمييزفيو"الإصابة،(4/88)"الغابةو"أسد،(3/5412)

.السيرةككتبالمصادرمنوغيرها
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بم
الهننالعذبالمورد

الميقغة:الىالفيثيعبداللهبنغالبسرية+

غئدوبنيغؤالبنيإلى!اللهرسولبعثه،سبعسنةرمضانشهرفي

بناحيةقليلآالتقزةإلىنخلبطنوراءوهي-بالميقعضةوهم،ثغقتةابن

ودليفهمرجلآ،وثلاثينمئةفيفخرج-ئزدثمانيةالمدينةوبينوبينهانجد،

أشرافمنفقتلوا،محاثهمؤسئطعليهمفهجمواع!برر،اللهرسولمولىت!ار

أحدآ.اور!يلأتولمالمدينةإلىفخذروه،وشاءنعمأواستاقوا،لهم

وكان،ظالمبنيمزدآس)1(بننهيكزيدبنأسامةقتلالسريةهذهوفي

هوأصادقفتعقمقلبهعنشققت"ألأع!يرر:النبىفقال،اللهإلاإلهلا:قال

.(2)اللهإلالاأنشهذأحدأأقاتللا:أسامةفقال"؟كاذبأم

أسامة!رالنبيئ)تغ!ث:السريةهذهعلىاللهرحمه(3)البخاريوبؤب

الحديث.هذانحووساق.الحرقات(إلىزيدابن

عهءيم

وتجتار:تقنإلىالأنصاريسعدبنتشيرسرية8

شوالفيوكانت،مفتوحةبهمزة،أفن:وقيل،الياءبضئم،ئفن:وقيل

فهاجزه.منسبعسنة

والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيقال،نهيكبنمرداس:اسمهفيويقال(1)

.الصوابوهو:(6/041)

.بنحوه(96)ومسلم،(1204)البخاريرواه(2)

.(1204)الحديثقبل(3)
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بمغزواتهفيفصذ

بكسروالجتاب-بالجتابغطقانمنجمعآأنى!يررالثهرسولبلغ:قالوا

قالهكذا:وقال،(1)ديبعأبوذكره،لغطقانأرض!-فؤخدةباءثم،الجيم

:قال،وعذزةتقرارةأرض:آخرموضعفيوقال.الأضقيعنحايمأبو

قدوكان-وكلبقرازةبينأرضالجتالمحب)2(:غزقةبنمحمدبنإبراهيموقال

مج!يرر،اللهرسولإلىليزحفوا(3)معهمليكونالقرارئجضنبنغتيتةواعدهم

رجل،مئةثلاثمعهوبعثيواء،لهفعقدسعد،بنبشير"!يىالثهرسولفدعا

،الجبابنحووهووتجتار،تقنإلىأتواحتى،النهاروكقئوا،الليلفساروا

بعدهوماالكلاموهذا،البكريوهو،عبيدأبيعن"جباب"ضبطالمصنفنقلكذا(1)

:أي،والنونالجيمبابتحت(1/395)"استعجمما"معجمكتابهفيذكره

ذكرف!نه،(2/164)"البلدان"معجمفيالحمويياقوتفعلوكذلك،الجناب

مثل،والتاريخالسيرةكتبفيكذلكوذكرت.والنونالجيمبابتحت""جناب

،(2/012)سعدلابن"الكبرىو"الطبقات،(2/727)للواقدي""المغازي

الأثر"و"عيون،(3/303)الجوزيلابنو"المنتظم"(2/421)"الطبريو"تاريخ

.(6/134)والرشاد"الهدىو"سبل،(2/157)

،غطفانأرضمن-الجيمبكسر-الجناب:الأثر""عيونفيالناسسيدابنقال

.فزارةبلادمن:وقال،الحازميأيضآوذكره

في(1/395)للبكري"استعجمما"معجمفيووقع،""جباب:الأصلفيكذا(2)

هذا.عرفةبنمحمدبنإبراهيمكلامفيهوذكر،جناب:والنونالجيمباب

الهدىو"سبل،(2/157)الأثر،"عيونمنوالمثبت"معه"،:الأصلفي(3)

.للسياقالموافقوهو،(6/134)والرشاد"
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بم
الهننالعذبالمورد

بكسروليملاح-ب!يلاحفنزلوا،القرىوواديوخيبزيي!لآحمعارضوالجباب

لهمفأصابواالقوممن3لواثم-خيبرمنقري!ث،المهملتينوبالحاء،الشين

وخرج،بلادهميغفياولحقوا،الجميعفخدزواالزغاء،وتفزق،كثيرآنعمآ

فرجعأحد،فيهاوليسفيجذها،محالهمأتىحتىأصحابهفيسعدبنتشير

الصلاةعليهالنبيئإلىبهماوقدمفأشزهما،رجلينمنهموأصاب،بالتغم

فأرسلهما.،فأسلما،والسلام

++ء

القضيكا:غمرة*

"جامعفيالأثيرابنقال،والسلامالصلاةعليهغقرهفيوتقدم

فيالبخارخوذكرها،الغزواتمنليستالقضاء،غمرةهذه:"الأصول

بالخذيبية)2(.المشركينمعالمصالحةذكرتضفنتحيثالغرؤات)1(

الثه!رسولأمر،الهجرةمنسبعسنةالقغدةذيهلالدخلتقا

الخذئبية،شهدممنأحديتخلفلاوأن،العمرةهذهيعتمرواأنأصحابه

ألفين،وكانوا،غيرهممعهوخرج،ماتأوبخيبزاسئشهدمنإلافخرجوا

ناجيةوعليها،تذنةليشينوساق،اليقارئرفيمأباالمدينةعلىواستخلف

ذكره،والرقاحأوأالتيفوالذزوعالشلاحوحمل،الأسلمىجئذبابن

.(5004):الحديثقبل(4/1155)"البخاري"صحيح:انظر(1)

.(8/345)الأثيرلابن"الأصول"جامع:انظر(2)
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بمغزواتهفيفصك

ندخللاأنعليناشرطواوقدالشلاححملت!اللهرسوليا:فقيل،(1)الحاكم

ع!يرر:اللهرسولفقال،القربفيالشيوف،المسافربسلاحإلاعليهم

كانالقوممنقيبئهاتجنافإنتريبآ،تكونولكن،الخزتمعليهمنذخلهالا"إتأ

.قريبآ"الشلاتح!

عليهاوأقامالخيلقذم،الخقيقةذيإلىانتهىفلفا،فرسمئةوقاد

وأحرمسعد،بنت!ثميرعليهواستعملالشلاحوقذم،ق!قمةبنمحمد

محمدومضى،ئلئونمعهوالمسلمونولتىالمسجد،بابمنكأخبرراللهرسول

،فسألوه،قريشمننقرآبهافوجد،الطفرانقرإلىالخيلفيق!قمةابن

قريشأفآتوا.اللهشاءإنغدآالقئنرلهذائصبحكأ!يورالثهرسولهذا:فقال

بطنإلىالشلاحوقذم،الطفزانبقزكأبحب!رراللهرسولونزلققنرعوا،،فاخبروهم

قال.تكسروقد،مفتوحةمنهماالأولىوجيمين،تحتمنمثناةبياء-تأتجبئ

تنظرحيث-منها)2(تريب!،مكةإلىالشمسقطقعمنتنضثواد:عبيدأبو

رجل،مئتيفيالأنصارئخؤليئبنأؤشعليهوخقف،الحرمأنصابإلى

وقذم،مكةوخقوا،بفغيععانالجبالرؤوسإلىمكةمنقريشوخرجت

،(7/585)"المفاتيحدامرقاةفيالقاريعليملا"الإكليل"فيالحاكمعننقله(1)

المعكوفتينبينوما،(2/237)"العواليالنجوم"سمطفيالمكيالملكوعبد

.أميالثمانيةعلىمكةمنويأجج.(4/1385)"استعجمما"معجم:انظر(2)

.(5/442)"البلدان"معجم
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بم
افننالعذبالمورد

علىعيههاللهرسولوخرج،طوىبذيفخبش،أمامهالقذيء!يرالثهرسول

عئياللهبرسولضخدفون،الشيوففتؤشحونوالمسلمونالقضواء،راحلته

آخذزؤاخةبنوعبذالثه،الخخونعلىئطيعهالتيالثيئهمنفدخل،يمقئون

بثوبه.فضطبيآبمخخيهالزكناستلمحتىيت!قميترلفلم،ناقتهبزمام

الضفابينطافثم،معهيالوفونوالمسلمونراحلتهعلىوطاف

،المسلمونوكذلك،هناكوحقق،المروةعندقتخر،راحلتهعلىوالمروة

تأتجبئ،بيطنأصحابهمإلىيذهبواأنمنهمناسآع!يرراللهرسولوأمر

وأقامففعلوا،،ل!كهمفيقضوا)1(الآخرونويأتي،الشلاحعلىويقيموا

بمكة.ع!برراللهرسول

بنوخؤيطمثغفروبنشقيلأتاهالزابعاليوممنالطفرعندكانفلقا

امرأةفيكمنكحتإني:فقال.عنافاخرجأجلكانقضىقد:فقالاالغرىغبد

:فقالوا،وتأكلونفنأكلطعامآونصنغ،أدخلحتىأمكمثأنتفمزكمفما

:وقال،بالزحيلفنادىرافعأبافأمر،خرجتماإلاوالعهذاللهصننشذك

."المسلمينمناحدبهاني!يضئ"لا

بنحمزةبنتعمارةوأخرج،شرلهتنزلحتى"!برراللهرسولوركب

:وقالفيها،ء!برواللهرسولكقمطالبأبيبنعلىإن:وقيل،المطلبعبد

فخرج،إخراجهاعنتنةفلم؟المشركينظهرانتيبينيتيمةعغنابنتنئرذ

.""فيقضون:الأصلفي(1)
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بمغزواتهيطنصذ

،عندهتكونالهمحارثةبنوزيدوجعفزعلىفيهافاختصم،مكةمنبها

وقال،المشركينأطقربينمنأخرجتهاوأنا،عميبنثهي:علىفقال

وصىوأناأخي:حارثةبنزيدوقال،عنديوخالئها،عميابنةهي:جعفز

روى.حمزةوبينبينهو!ءاللهرسولوآخى،حمزةؤصىكانلأنه،أبيها

عن،مجكرمةعن،الخقهمينبنداودحديثمن"الإكليل"فيالحاكمذلك

وهي،عندهخالتهاأنأجلمنلجعفركأخيرراللهرسولبهافقضى.عباسابن

كأخبررالثهرسولوقال،عميسبنتسلمىبنثوغمارة،غقيسبنثأسماء

لجعفر:وقال،منك"وأنامني"أنت:روايةوفي،وصاحصي"أخي"أنت:لعلي

وأنت،رسولهومولىاللهمولى"أنت:لزيدوقال،"وخفقيخفقي"أشبهت

علىولاعقتهاعلىالمرأةئئكحولاخالئها،تحتكبها،أحقجعفزيا

خالتها")1(.

جعفرقام،لجعفربهاقضىفلفا:الؤاقدفيقال:الحاكمقال

:قالجعفز؟"ياهذا"ما:ىب!أكاللهرسولفقال!رز،الثهرسولحولقخخل

.(2)حولهقخخلقامأحدآ،أرضىإذاالتجاشىكان،الثهرسوليا

البخاريورواه.بسندهالحاكمطريقمن(4/339)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

برقممسلمورواه.!تهالبراءحديثمن(0540)برقمهذامنتريببسياق

علىالمرأةتنكح"لاقيقولهعلىمقتصرأ!نههريرةأبيحديثمن(37)(0841)

خالتها".علىولاعمتها

.(2/739)للواقدي""المغازي:انظر(2)
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بم
افننالعذبالورد

ب!رفت،بهافبنى،ميمونةإليهفحمل،أمسىحتىبمكةرافعأبووأقام

حلئأنبعدتزوجها:وقيل،(1)مرخئأنقبلبهاتزؤج"خيرراللهرسولوكان

،(2)عمرتهمن

.(3)مرخفوهوتزوجها:وقيل

عهعهعه

شقيم:بنيإلىالشقمبئالغؤجاءأبيابنسرية"

سبع.سنةالجخةذيفي

وتقذمهإليهمفخرج،شقيمبنيإلىرجلآخمسينفيهي!أكاللهرسولبعثه

،الإسلامإلىفدعاهم،لهفيذونوهمفأتاهم،فحذرهممعهموكانلهمعين

الآفدادوتجغلت،ساعةبالتئلفتراقوا،إليهدعوتناماإلىلناحاجةلا:فقالوا

عاقتهم،فيلحتىشديدآقتالآالقومفقاتل،ناحيةكلمنبهمأخذفواحتىتاتي

كأ!يرر،اللهرسولبلغحتىتخاملثم،القتلىمعجريحآالغؤجاءأيابنوأصيب

.الهجرةمنثمالبسنةضقزمنيومأولفيالمدينةفقدموا

+!هعه

مرسلأ.يساربنسليمانعن(180:)ص""مسندهفيالشافعيالإمامرواه(1)

عنها.اللهرضيميمونةحديثمن(1411)مسلمرواه(2)

!ها.عباسابنحديثمن(1104)البخاريرواه(3)
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غزواتهفيفصذ

بالكديد:الفقؤخبنيالىالقيثيعبداللهبنغالبسريةء

بم

ثمالب.سنةضقزفي

بعث:قالالخقنيئقيهيثبنجئدبإلىبسندهسعدابنروى

سريةفيغؤفبنكقيببنيأحذثم،القيثىعبداللهبنغالمتكأ!يرراللهرسول

بنيمنوهمبالكديد،الفقوعبنيعلىالغارةتشئواأنوأمرهم،فيهمكنت

،فأخذناهالتزضاءبنالحارثلقينابالكديد،كناإذاحتىفخرجنا:قال،تيث

تكنإن:قلنا،اللهرسولإلىإلاخرجتوما،الإسلامأريدجئتإنما:فقال

(1)قت!تؤثقذلكغيرعلىتكنوإن،وليلةيومآرباطناتضزكلممسلمآ

نازعكإن:فقلناأسوذ،منازؤيجلآعليهوخففنا،ؤثاقآفشذذناه:قال،منك

ناحيةفيفكتا،الشمسغروبعندالكديدأتيناحتىفميمرنا.رأسهفاحتر

علىفشرفأتلأآتيحتىفخرجت،أمرهمأنظرأصحابيوبعثني،للوادي

فإني:قال،عليهاضطجعترأسهعلىغقوتفلما،عليهمئطيغنيالحاضر

هذارأسعلىأرىإني:لامرأتهفقال،لهجباءمنمنهمرجلخرجإذلأنظر

تجزتالكلابتكونلايخوعيتكفانظريهذا،يوميأوذرأيتهماشوادآالجبل

فناوليني:قال،شيئأأوعيتيمنآفمدماوالثه:فقالتفنظرت:قال،شيئآمنها

بينأخطأمافواللهسهمآفأرسلمعها،وسهمينقوسهفناوتته،وخليقوسي

داود"أبيو"سنن،(2/412)"الكبرى"الطبقاتوفي،"فنستوثق":الأصلفيكذا(1)

."فستوثق":المصادرمنوغيرها(2/161)الأئر"و!عيون،(2678)
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بم
الهننالعذبالورد

فانتزعته،منكبيفيفوضعهآخرأرسلثم9،مكانيوثت!ثفانتزعته:قال،ئ!يع

لتحزكشيئآ-يعني-كانلووالله:لامرأتهفقال،(1)أمكانيؤثتسقفوضعته

تفضغهمالافانظريهماأصبحمبفإذاسهماي)2(،خالطهالقدوالثهبعد،

.الكلاب

احتلبوافلقا،وأغنامهمإبلهممنالماشيةوراحتدخلثم:قال

القومصريخفخرج:قال،التغمواستقينا،الغارةعليهمشنتافنامواواطمأن!ا

بابنمررناحتىنخذزهابهافخرجنا،بهلناقبليلامافجاء،قومهمفي

بينناماإلينانظرواحتىالقوئمفأدركتاصاحبنا،واحتملنافاحتملناهالتزضاء،

منبالوادياللهجاءإذ،الواديناحيةفيفؤخهونونحنالواديإلاوبينهم

بمافجاءمطرأ،ولاسحابآيومئذرأيناماواللهماء،تجئتيهفملأشاء،حيث

قؤتآوفتتاهمنخذرها،إليناينظرونرأيتهمفلقد،تخوزهأنأحديستطيعلا

طلبنا)3(.علىمنهيقلإرونلا

+*ء

منهنقلالذيالمصدروهوسعد،لابن"الكبرىالطبقاتةمنالمعكوفتينبينما(1)

المصنف.

خالطهالقدواللهبعد،تحركتلقدربيثةكانتلو"والله:"الكبرىالطبقاتةفي(2)

.سهماي"

.(125-2/412)"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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غزواتهفيفصك

ايضأ:القيثيعبداللهبنغالبسرية"

بم

.الهجرةمنثمالنة!سصفزفيبقذكسعدبنتشيرأصحابفقحابإلى

:قالأبيهعنالفضيلبنالحارثبنعبدالثه(2)حدثني:(1)الواقديذكر

وقتآسعد،بنتشيرأصحابفضابإلىالغؤايمبنالربير!الثهرسولقتآ

بسريةالكديدمنالتيثىعبدالثهبنغالبفقدميؤاء،لهوعقد،رجلمئتيمعه

.""اجلس:للربيرع!ي!اللهرسولفقال،عليهماللهطمزهقد

غفرو،بنغقبةمسعودأبومنهم،رجلمئتيفيعبداللهبنغالبوبعث

فيهمذكر:روايةوفي.زيدبنوأسامةزيد،بنوغفتة،غخزةبنوكصث

نعمأ،منهمفأصابوا،بشيرأصحابفضابإلىفانتهى،إبراهيموالدخؤئصة

قتلى.وقتلوا

*+*

بالشئ:عامربنيإلىالآشديؤفببنشخاعسريةء

أبووقال،تحتمنالمثناةالياءوتشديد،الغفملةالشينبكسروهو

.الجثل)3(:همزوبلا،أرض:بالهمزالشيء:عمر

والراءبالجيم-ؤخرةإلىمجزقذاتبينماالشى:غميلبنغمارةوقال

.(723/2)"مغازيهفي(1)

غريب.تحريفوهو،جدي""عن:الأصلفي(2)

.عمر""أبو:بدلعمرو،"أبو:فيهووقع(3/772)"استعجممالامعجم:انظر(3)
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الهننالعذبالمورد

الطريقيسارعلىزكبةأوأدونالبصرةإلىمكةمنمراحلعلى-المهملة

.الساقركبةلفظعلىأولهبضئموركتة،(1)ةئرضمنيخرجلمن

"خيررالثهرسولبعث:قالالخكمبنعمزإلىبسندهالواقدقيروى

ناحيةمنبالشيئقؤالينمنجمعإلىرجلآوعشرينأربعةفيوهببنشجاغ

ئييرأنوأقره،ليالخمسعلىالمدينةمنوهي،القغلإنوراءمنزكبة

فأصابوا،غازونوهمضتحهمحتىالنهاروتكفن،القيليسيرفكان،عليهم

وكانت،الغنيمةفاقتسموا،المدينةقلإمواحتىذلكفاستاقواوشا"كثيرآنعمآ

غشزةخمسوغابوا،الغنممنبعشرالبعيروغذئوا،بعيرآغشزخمسةسهامهم

.(2)ليلة

ء،ه

:آطلآحذاتإلىاليقارفيغقيربنكغبسرية*

والحاءالطاءبابفيعتيدأبووذكره،القرىواديوراءمنوهي

.(3)الشامأرضمنأطلآحذات:وقال،المهملتين

منأطلاحذات:هذاكعبترجمةفيعباد)4(بنالقاسمأبووقال

منه.معكوفتينبينوما،(4/1370)"استعجمما"معجم:انظر(1)

.(2/753)للواقدي""المغازي:انظر(2)

الطاءبابفيذكرهوقد(3/893)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(3)

.واللام

بن-القاسم"أبو:الصوابولعل،عباد"بنالقاسم"أبو:الأصلفيوقعكذا(4)
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غزواتهفيفصك

.التفقاءأرض

بم

إليهابعث،عابوأدليتئوكبينأنهاسعدابنإلىبسندهؤزوى

خمسةفيمهاتجرهمنثمالبسنةالأولربيعفيعقيربنكعصتكأ!برراللهرسول

.(1)ألجرغشز

كبيرأ،جمعآوجدوا،الشامأرضمنأطلآحذاتإلىانتقوافلقا

أصحابذلكرأىفلغا،بالتئلورشقوهمئجيبوافلم،الإسلامإلىفدغوهم

فيجريحرجلمنهموافتلتقيلوا،حتىالقتالأشذقاتلوهمكأبجرز،اللهرسول

فشق،الخبرفأخبرهكأخيرراللهرسولأتىحتىتحامل،القيلعليهتزدفلما،القتلى

فتركهم.آخزموضعإلىسارواأنهمفبلغه،إليهمبالبعثوهئم،عليهذلك

جميعأ،أصيبواغميربنكعبأصحابأن:البرعبدبنعمرأبووذكر

جريحا32(.هووشيم

ابنوقال،(3)الواقديعقزبنمحمدإلىبسندهعساكزابنورواه

فقحاعة.قتلتهم:عساكر

!يعه8

"تاريخفيسعدابنإلىبسندهبعدهوماالكلامهذاعساكرابنذكرفقد،عساكر"=

.الغفاريعميربنكعبترجمةفي(015-5/491)"دمشق

.(2/127)"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(3/1323)""الاستيعاب:انظر(2)

.(753-2/275)للواقدي"و"المغازي،(051-05/941)"دمشق"تاريخ:انظر(3)
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بم

فؤتة:غزوة+

الهننالعذبالمورد

ثنتينتا"بعده،ثانيهواسكان،أولهبضئممؤتة:التكرئغتيدأبوقال

فوقها)1(.من

بالهمز)2(.فإنهامؤتةغزوةوأما:""النهايةفيالآثيرابنوقال

الزواةوكثز،وثغقمثالقزاءيقولهكذابالهمزفؤتة:فزفوذابنوقال

تفمزونه.لا

خمادىفيوكانت،دمشقدون4التفقاعملمنالشامبأرضوهي

الأزدئ)3(غقيربنالحارثبعثاللهرسولكان،الهجرةمنثمالبسنةالأولى

الغشانيئ،غفروبنشزحبيللهعرضمؤتةنزلفلقا،ئصرىقيكإلىبكتابه

رسولأنا:قالمحمد؟زشلمنلعقك:قال،الشام:قالتريد؟أينفقال

يقتلولم،عنقهفضربقذمهثمرباطآ،فأوثقبهفأمركأ!يور،اللهرسول

.غيزه4رسواللهلرسول

وأخبرهمالمسلمينونذب،عليهفاشتذ،الخبريولاللهرسولفبلغ

.(4/1172)"استعجمما"معجم:انظر(1)

.)الموت(الأثيرلابن"الحديثغريبفيالنهاية":انظر(2)

فيلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،خطأوهو،""الأودي:الأصلفي(3)

،(1/589)"و"الإصابة،(1/994)"الغابةو"أسد،(1/972)"الاستيعاب"

وغيرها.
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بمغزواقفيفصك

فقال،المسلمينمنآلافثلاثةوهم،بالجرفوعسكروافخرجوا،بذلك

فإن،طالبأبيبنفجعفزفتلفإن،حارثةبنزيذالقومأمير:ع!يرراللهرسول

فيجعلونهرجلآبينهمالمسلمونقفتزتفيىفيلفإن،زؤاحةبنفعبداللهفيل

ققتليأئواأنوأوصاهم،حارثةبنلزيدودفعهأبيفقلواءوغقد.عليهم

استعانواوإلاأجابوافإن،الإسلامإلىهناكقنوتذغواغقير،بنالحارث

وقاتلوهم.بالئهعليهم

قضفوافلقا،وودعهمفوقفالؤذاعثيئةتقغحتىلهممشيثآوخرج

بنشزخبيلفيهموقام،لهمفتجفعوا،بمسيرهمالعدوسمع،المدينةمن

قغانالمسلموننزلوقد،أمامهالطلآئعوقذم،ألفمئةمنأكثرفجمعغفرو

فتخها.الضؤافي:الؤق!ث!ى)2(وقال،(1)الميمبضئموفعان.الشامأرضمن

أتاهم،قعان-المسلمينيعني-بلغوافلقا:البرعبدبنعمرأبووقال

،الزوممنألفمئةفيوهو9التفقاءناحيةفينزلالزومملكهزقلبأنالخبر

والمحدثون،نونوآخرهبالفتحمعان:(5/531)"البلدان!معجمفيياقوتقال(1)

بالضم.يقولونه

سعيدبنخالدبنأحمدبنهشامالوليدأبو،الفنونذوالبحرالعلامةهو:الؤق!ثي(2)

طليطلة،منتريدعلىتريةوؤقث!،بالوقثميعرف،الطقيطليالأندلسيالكناني

وعلى،الكلآتاذينصرأبيكتابعلىنبهوردود،تنبيهاتله،(!084)سنةولد

.الآخرةجمادىفي(!489)سنةتوفي،لمسلم""الكنىوعلى،الدارقطني""مؤتلف

.(136-19/134)النبلاء"أعلام"سير:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

وقبائليوخذايمتخيممنالبلقاءا)1(أهلالعربنصارىمنأخرىألفومئة

يقالتييئمنإراشةبنيمنرجلعليهم،وتفقئناوتييئأتفزاءمنفقهماعة

:وقالوا،أمرهمفيينظرونليلتينيقعانالمسلمونفأقام،زالهقةبنمالك:له

فشخعهمتمذنا،أو،بأمرهفيأمرناعد؟نا،بعددنخبرهكأشيرراللهرسولإلىنكتب

فؤتة.إلىالفضيئعلىزؤاخةبنعبذالثه

وبعضهمالتاء،بفتحوالتخوم-التفقاءبتخومكانواإذاحتىفنهضوا

معكقهاذكرناهاالتيالخفوعتفوا-الأزضينبينماقضلوهو،يضمها

4ورا،معجمةوشين،الميمبفتح-قشاليفت:لهايقالقريةجنبإلىهزقل

علىيومئذالأمراءفقاتل،واقتتلوا،بمؤتةالمسلمونوصار-وفاء،مكسورة

أولهم،تأميرهمعندزر!جماللهرسولبهأخبرماترتيبعلىوقيلوا،أرجلهم

علىوقاتل،صفوفهمعلىالمسلمونومعهوقاتلالقواءأخذ،حارثةبنزيذ

فذبير.غيزفقبلابالزماحطغنأفيلحتىرجله

قغزقتها)2(شقزاء،لهنرسعنفنزل،طالبأبيبنجعفرالفواءأخذثم

اللواءفأخذ،يمينهقطعتحتىفقاتل-الإسلامفيعرقبتفرسأوذفكانت-

الزوممنرجلضربه،كذلكوهوفقتل،اللواءفاحتضن،فقطعت،بيساره

لابنوالسير"المغازياختصارفي"الذررمن،بعدهوالذيهذا،المعكوفتينبينما(1)

.(021-259:)صالبرعبد

منوالساقالقدمقفعملبينالكعبينخلفالذيالوتروهوعزقوبها،قطع:أي(2)

الأربع.ذوات
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بمغزواتهفيفصذ

أقبلفيماووجدوا،جرحآوثمانونبضعةنصفيهأحدفيفوحد،نصفينفقطعه

برمح.وطعنة،بسيفضزبةوسبعيناثنينجعفرتذنمن

ثمبعفالتزدد،النزولعنوتردد،زؤاخةبنعبذاللهالفواءأخذثم

:وقال،الغخلافيبنيأخوآقزتمبنثابثالزايةفأخذ،فيلحتىفقاتلصقم

فدفعلا،:قال،أنت:قالوا،منكمرجلعلىاصطلحوا،المسلمينمعشزيا

أعلئمأنت:وقاللهالرايةودفعالوليد،بنخالدعلىفاضطقحوا،الزاية

.(1)ينمبالقتال

فقذمةجعلالوليدبنخالدأصبحفلقا:"الإكليل"فيالحاكموذكر

المشركونفأنكر،قيغتةهتر!يقو،ميسزةوميمنق،فقذمةوساقته،ساقةالجيش

وانكشفواقزمجبواقذدجاءهمقد:وقالوا،وهيئتهمراياتهممنيعرفونكانواما

وغيم،المسلمينمنناسوأصيب،قوميمقتفهالمققتلةوفيلوا،منهزمين

إلىرجلبهجاءخاتئمغنمواممافكان،المشركينأمتعةبعضرالمسلمون

.(2)هثلارسولفنفقنيه،صاحبهقتلت:قالغ!ررالثهرسول

إسحاقابنوذكر،(3)الرومعلىكانتالهزيمةأنسعدابنحكىثم

.(012-952:)صوالسير"المغازياختصارفي"الدرر:انظر(1)

مقطعأ،الحاكمطريقمن(373-370-4/369)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

!ه.عبداللهبنجابرعنالآخروالشطرمرسلآ،خالدبنالغطافعنمنهشطر

علىرواحةابنقتلبعداصطلحواالناسأن(2/129)"طبقاته"فيسعدابنذكر(3)

-،الهزيمةفكانت،الناسوانكشفاللواءفأخذ:سعدابنقالالوليد،بنخالد
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افنىالعذبالورد

.(1)هزيمةغيرمنالأخرىعنانحازتطائفةكلئأن

انحازثمشديدآ،قتالآقاتلهمالزايةأخذلقاخالدآأنةعائذابنوذكر

مج!يررالثهلرسولالأرضوزلهعت،هزيمةغيرعنقافلآكلعنكتماالفريقان

"الآن:كأ!مرراللهرسولقالالفواء،خالدأخذولما،القومفغتر!إلىنظرحتى

الؤطيس")2(.حمي

كتابهفيالقزاب)3(محمدبنإبراهيمبنإسحانيعقولتأبووروى

(1)

(2)

(3)

عامرأبيعنسعدابنروىثم.المسلمينمنقتلمنفقتل،المشركونفتبعهم

حتى،قطرأيتهاهزيمةأسوأاللهفهزمهمالقومعلىحملثماللواءخالدفأخذ:قال

شاؤوا.حيثأسيافهمالمسلمونوضع

والنهاية""البدايةفيكثيرابنقال.(5/30)هثاملابن"النبوية"السيرة:انظر

خالدآأنوهو،الباقينقولوبينإسحاقابنقولبينالجمعيمكن:(4/248)

الروممنالكانرينأيديمنخقصهمحتىالمسلمينبالقومحاشالرايةأخذلما

ذكرهكما،وساقةومقدمة،وميسرةميمنةالجيشوحولأصبحفلما،والم!تغربة

خالد،عليهمحملفلما،المسلمينإلىجاءمددعنذلكأنالرومتوهم،الواقدي

.!ا.أعلموالله.اللهب!ذنهزموهم

منجانبآهزموايكونوابأنالجمعيمكن:(7/513)""الفتحفيحجرابنوقال

إلىبهمرجعحتىبهمفانحاز،عليهمالكفاريتكاثرأنخالدوخشي،الم!ثمركين

المدينة.

مفرقآ.عائذابنعن(16/238)(2/16)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

بن=إبراهيمبنإسحاقيعقوبوأبو،أثبتناهماوالصواب،""العراب:الأصلفي
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بمغزواتهفيفصذ

ع!يرراللهرسولوفدعليناقدم:قالزيدبنتزذتجإلىبسندهالثامنةالسنةفي

زؤاحة،بنوعبدالله،حارثةبنوزيد،طالبأبيبنجعفزوعليهم،مؤتةإلى

ع!يررالنبىنهاهمكانوقد،معهميقاتلونمؤتةإلىعشرةمنامعهموخرجت

وبهامؤتةعلىأصبحواحتىيمئصمروافلمضتابةالقومنركب،مؤتةيأتواأن

بمؤتة)1(.أيامسبعةفاقتتلوا،الرومجمع

الوليد،بنخالدالرايةأخذ"ثم:قالع!برواللهرسولأن:عائذابنوروى

.(2)"اللهسيوفمنوسيفثالغ!ث!يرةوأخوعبذاللهيغتم

يديفيرفعتحتىأسيافتسعةيومئذيديفيانقطعلقد:خالدوعن

.(3)فصبرت،تقايتةصفيحة

اليومذلكالمسلمينوأخبر،اليومذلكظهر!رزاللهرسولوضقى

بخبرهم.

مؤتة،أهلبخبركأ!يرراللهرسولعلىأميةبنيعلىوقدم:عقبةابنقال

خبر!مفأخبره،أخبرني:قال"بخبرهمأخبرتكشئت"إن:مج!برراللهرسولفقال

:فقال،واحدآحرفآحديثهممنتركتمابالحقبعثكوالذي:فقال،كفه

علىالوفياتوعمل،(!352)سنةولد،الكثيرةالتواليفصاحب،القرابمحمد=

.(572-17/570)النبلاء"أعلامسير".(!429)سنةمات،مجلدينفيالسنين

.(6/481)والرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

.(6/239)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(1804)(1704)برقمالبخاريرواه(3)
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الجنةفيالمنامفيورأيتهمفغتزكهم)1(،رأيتحتىالأرضليرفعالنه"إن

سريريعنازورارآرواحةبنعبداللهسريرفيفرأيت،ذهبمنشزرعلى

ثمبعفالتزددعبداللهوترددمضيا:ليفقيلهذا؟عثم:فقلت،صاحبيه

.(2)"ىضم

ابنعن،غتئتةابنعن،الرزاقعبدعنالبرعبدبنعمرأبووذكر

وابنوزيدجعفرلي"فئل:كأبحيراللهرسولقال:قالبئ!فلاابنعن،خذعان

زؤاخةوابنزيدأفرأيت،سريرعلىمنهمواحدكلئ؟ز،منخيمةفيزؤاحة

فسألت:قال،صدودفيهليسمستقيمآجعفرأورأيتصدودآ،أعناقهمافي

بوجوههما،ضذاكأنهماأواعترضا،الموتغمثميهماحينإنهما:ليقيلأو

.(3)"الجنةفيبهمايطيرجناحينبيديهأبدلهاللهوإن،يفعللمفإنهجعفزوأفا

أنتم:فقالوابالجزف)4(المسلمونتلقاهمالمدينةمؤتةجيشقدمولما

."اللهشاءإنكزارونولكنهم،بقزارين"ليسوا:غ!يرراللهرسولفقال،القزارون

ء++

عقبة.بنموسىعن(4/365)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

البيهقيورواه.إسحاقابنعن(31-5/35)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

عن(28/112)"دمشق"تاريخفيعساكروابن،(4/368)"النبوة"دلائلفي

أيضآ.إسحاقابن

.(9562)الرزاقعبدورواه:(1/442)""الاستيعاب:انظر(3)

"معجم.الشامنحوالمدينةمنأميالثلاثةعلىموضع:-فالسكونبالضم-الجرف(4)

.(2/281)"البلدان
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بمغزواتهقفصك

الشلا!يل:ذاتإلىالعا!سبنغفروسرية*

الشف!ل،:لهيقاليخذاتمماء:إسحاقابنوقال،القرىواديوراة

في،أيامغشرةالمدينةوبينوبينها،الشلاسلذاتشفيتوبذلك:قال

.الهجرةمنثمالبسنةالآخرةجمادى

وائليبنالعاعيىبنعمزوكألجيةالثهرسولأمر:عبداللهأبوالحاكمقال

الجيشوشقم،سبعسنةأسلمفإنه،بسنةإسلامهبعدالغزوةهذهعلىالشفمى

فقحاعة.منالشلاسلوذاث.ثمالبسنةالشلآيحلذاتإلىإليه

تجقعواقدققهماعةمنجمعآأنبلغهكأبجيناللهرسولأن:سعدابنوذكر

،عالعابنعمرو!اللهرسولفدعا،المدينةأطرافإلىتذنؤاأنئريدون

شزاة)1(منمئةثلاثفيوبعثهسوداءرايةمعهوجعل،أبيفقلواءلهقغقد

منبهقزبمنتستعينأنوأقزه،فرسآثلاثونومعهم،والأنصارالمهاجرين

النهار.وكقن،القيلفسار،وتفقينوغذزةتييئ

قيهي!ثبنرافعفبعث،كثيرآجمعآلهمأنبلغه،القوممنقربفلقا

مئتينفيالخزاحبنعتيدةأباإليهفبعث،يستمدهكأخبرراللهرسولإلىالحقيئ

وعمز،بكرأبووفيهم،والأنصارالمهاجرينشزاةمعهوبعثلواء،لهوعقد

وأراد،بعمروفلحق،يختلفاولاجميعآيكوناوأنبغفرو،يلحقأنوأمره

الأمير،وأنا،قددآعلىقدمتإنما:غفروفقال،الناستؤئمأنعبيدةأبو

.والسخاءالمروءةذوأو،الشريفوهو،الراءوكسرأولهبفتحشريجمع:ال!راة(1)
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بلادؤطئحتىفسار،بالناسئضفيعمروفكان،عبيدةأبوبذلكلهفأطاع

آخرفيولقي،وتفقئنغذزةوبلادبلادهمأقصىإلىأتىحتىوذؤخها)1(تييئ

غؤفويعثوتفزقوا،البلادفيففنرموا،المسلمونعليهمفحملجمعأ،ذلك

.(2)بأمرهمفاخبرهقاللهرسولإلىالأشخيئمالكابن

*ء+

الختط:سرية*

رجلمئةثلاثفيالخزاحبنغبيدةأبوأميرها،ثمالبسنةرجبفي

خقينةمنحيإلى،!تهالخطاببنعمروفيهموالأنصار،المهاجرينمن

.أيامخمسةالمدينةوبينبينها،الشاحليليممابالقتيئة

كأ!برر،اللهرسولبعثنا:قال!هجابرحديثمن-اللهرحمه-مسلمروى

،(3)غيرهنجدلمتمرمنحزابآوزودنا،لمزيشمجيرآنتلقى،غتيدةأباعليناوأقر

.تمرةتمرةيعطيناصارثم،قئضةقئضةيمعطيناغبيدةأبوفكان

نقضهاكنا:قالبها؟تصنعونكنتمكيف:لجابرفقلتالربير:أبوقال

نضربوكنا،الليلإلىيومنافتكفيناالماءعليهانشربثم،الضبيئتقمنكما

لنافرفع،البحرساحلإلىوانطلقنا،فنأكلهبالماءنبفهثم،الختطبيجئنا

أهلها.علىواستولىقهرها:أي(1)

.(2/131)"الكبرىالطبقات":انظر(2)

."غيرهلنايجدلالم:(1935)،مسلمصحيح"فيوقع(3)
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بمتهاغزو3فصذ

ميتة،:غبيدةأبوقالالغئتز.ئذغىدائةفإذافأتيناه،الضخمالكثيبكقيئة

فكلوا،اضالررتموقد،اللهسبيلوفيء!يرراللهرسولرسلنحنبللا،:قالثم

رأيئناولقد:قالشمئا،حتىمئةثلاثونحنشهرآعليهافاقمنا:قال

أبومناأخذولقد،الذفنبالملال)1(-عينهداخل:أي-عينهؤقبمننغرف

أضلاعهمنضقعآوأخذ،عينهؤقبفيفأقعدهم،رجلأغشزثلاثةغبيدة

الضقع،تحتمنفمز،تج!يميمرجلوعليهمعنا،تييرأعظتمزحلثمفأقامها،

أتيناالمدينةقدمنافلقاؤشايق)2(،لحمهمنوتزؤدنا،رأشهقشتفما

معكمفهل،لكماللهأخرجهيىزق"هو:فقال،لهذلكفذكرناع!برراللهرسول

.(3)فأكلمنه!راللهرسولإلىفأرسلنا:قالفتطعمونا؟"شيءلحمهمن

فأصابنا،شهرنصفبالشاحلفأقمنا:الحديثهذابعفرواياتوفي

الختط)4(.جيشقق!قي،الختطأكلناحتىشديدجوع

منييشتريقن:فقال،غتادةبنسببنن!يقالسريةهذهفيوكان

واعجباه:يقولعمرفجعل؟بالمدينةالتمروأوفيههنا،آئخزهايخررتمرآ

فقال،جقيتةمنرجلأفوجد.غيرهمالفيتدين،لهماللا،الغلاملهذا

."مسلم"صحيحمنوالمثبت"كالقلال"،:الأصلفي(1)

ويحمل،ينضجولاقليلآفيغقىاللحميؤخذأن:والوشيقة،ؤلثميقةجمعالوشائق(2)

)وشق(."الحديثغريبفي"النهاية.الأسفارفي

.(1935)مسلمرواه)دلا(

.(9351)ومسلم،(1436)البخاريرواه(4)
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بم
افننالعذبالمورد

تمييم،بنغبادةبنسعدبنقيسأنا:قالأنت؟فمن،أعرفكما:الخقنىله

منالتذوئعليهؤيشترطتمر،منيؤشقجزوركلئتجرائز،خمسمنهفابتاع

الأنصار،مننفرآلهفأشهد،ليفأشهد:قال،نعم:قيسيقول،تمييمآلتمر

أشهد،ما:عمرفقالعمر،أشهدفيمنوكان،المهاجرينمننقرومعهم

يتخنيسعدكانماوالله:الحقييئقال.لأبيهالمالإنما،لهمالولاتدينهذا

كل،مواطنثلاثةفيفنحرهاالخرروأخذ،كلائموفيىعمزبينفكان،بابنه

أترى،عتيدةأبايا:قيسفقال،أميرهنهاهالرابعاليومكانفلقاجزورآ،يوم

يقضيلا،القخاعةفيوئطعم،الكلئويحمل،الناسديونيقضيثابتأبا

بالخزوزينفقدمتئخر،أنوعمرهوومنعه؟اللهسبيلفيمجاهدينلقومعني

عليها.تتغاقبوننمفرأالمدينة

أعرفكماقيسيكإن:فقال،المجاعةمنالقومأصابماسعدآوبلغ

؟القومقخاعةفيصنعتما:فقالسعدلقيهقيسقدمفلقا،للقومق!تنخر

:قال،أصبت:قال،نحرت:قالماذا؟ثم:قال،أصبت:قال،نحرت:قال

،أميريعبيدةأبو:قال؟نهاكقن:قال،نهيتثم،نحرت:قالماذا؟ثم

حائطأدناها،خؤائطأربعفلك:قال،ليماللاأنهزعم:قالولم؟:قال

وك!اه.وخقلهفأوفاه،البدوئوقدم:قال،ؤسئقأخمسينمنهتجد

."البيتذلكأهللثمتملمنالحود"إن:فقال،قيسفعلكأبحيررالنبىفبلغ

يتخل؟الخطابابنمنتغدرنيمن:فقالمج!يررالثهرسولإلىسعدوجاء

على.ابني
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بمغزواتهفيفصذ

:خضيرةإلىالأنصارفيليئييبنقتادةأبيسرية*

ثمالب.سنةشعبانفيبنجل!فخارهمبأرضوهي

تشنأنوأمره،غطفانإلىرجلآغشزخمسةومعهمج!برراللهرسولبعثه

عظييم،منهمحاضير)1(علىفهجمالنهار،وكقن،القيلفسار،الغارةعليهم

قنفقتلوا،رجالمنهموقاتل.خضيرةيا:منهمرجلفصرخ،بهمفأحاط

كثيرآ،شئيآوشتوا،شاةألفيوالغنم،بعيرمئتيالتغمواستاقوا،منهمأشرف

رجلكلئفأصاب،بقيماوق!موا،قغرئوهالخفسفأخرجوا،الغنائموجمعوا

قتادةأبيسهمفيوصار،الغنممنبغشرالبعيرقعدلبعيرآ،غشراثنيمنهم

كأبحبررالثهرسولفوهبها،لهفوهبهاع!يرر،اللهرسولمنهفاستوهبها،ؤضيئةجارية

ليلة.غشزةخمسالسريةهذهفيوغابوا،الرتيدفيتجرءبنيخخمتة

نأ:عمزابنعن،نافععن،أيوقيعن،شفيانعنأحمدالإماموروى

ونقلنابعيرآ،غشزاثنيشفمانهمفبلغتنجد،إلىسريةبعثرر!خأكاللهرسول

بعيرآ)2(.بعيرآع!بررالثهرسول

8*هع

إضم:بطنإلىأيضأقتادةأبيسريةء

ئزد،ثلاثةالمدينةوبينبينها،القزؤةوذيخشبذيبينفيماوهي

الهدى"سبل:انظر.عنهيرحلونولابهيقيمونماءعلىالنزولالقوم:الحاضر(1)

.(6/881)للصالحيوالرشاد"

.(2/01)"مسنده"فيأحمدالإمامرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

ثمالب.سنةرمضانشهرأولفي

االننالعذبالمورد

سريةنقرثمانيةفيقتادةأبابعث،مكةأهللغزوه!عاللهرسولهئملما

تذهبولأن،الناحيةتلكإلىتوخهعيهفهاللهرسولأنطانلتالن،إضمإلى

الآضتطبنعامرفمز،القيثىتجثاقةبنفخفمالسريةفيوكانالأخبار،بذلك

بنقخفمعليهوحمل،القومعنهفأمسك،الإسلامبتحيةفسقم،الأشجعى

ومتاعه.بعيرهوشقبه،فقتلهتجثامة

!تبزضا!!آؤنقاةآل!ليئتآتها!:القرآنفيهمنزلة!عبالنبىلحقوافلقا

ى!حفانصرفوا،جمعآتفقواولمققضوا،194:النساءأالآيةفتتئنوأ(سييلي(دئعني

فأخذوا،مكةإلىتوخهقدع!مرواللهرسولأنفبلغهم،خشبذيإلىانتهوا

بالسقيا.!النبىتقواحتى(1)قيتعلى

غروةأنوذكر)3(،(2)دزذخأبيلابنإسحاقابنالواقعةهذهب!نو

فجئت،قوميمنامرأةتزوجت:قال،(4)الغابةالأسلمىخذزدأبيابن

:فقال،درهممئتي:قلت"؟أضذقت"وكم:فقال،أستعينه!رراللهرسول

الأولى،بتحتانيين:تين:(6/911)والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيقال(1)

عين،بهواد:التحتانيتينبفتحالصغانيوضبطه،ويالنون،ساكنةوالثانية،مفتوحة

.!ا.المدينةأعراضمن

.(6/38)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(6/14)هثاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

المدينة.أسفلواد:الغابة(4)
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بمغزواتهيخافصك

قيس:أو-قيسبنيىقاعةوأقبل،أيامآفمكثث،به"أعينكماعندي"عا

بالغابة،معهوقنبقومهنزلحتى(1)مشخبنيمنعظيمتطنفي-رفاعةابن

الله!رسولفدعاني:قال،كأ!برراللهرسولحربعلىقيسآتجمعأنيريد

منهتأتواحتىالزجلهذاإلىاخرجوا:فقال،المسلمينمنصيورجلين

حتىبأيديهمخلفهامنالرجالدغقهاغخقاءشارفآلناوقذم."وعلمبخبر

قريبأكناإذاأ)2(9حتىوالشيوفالئئلمنسلاحناومعنافخرجنا،استقفت

وقلت،أخرىناحيةفيفكقناصاحتىوأمرت،ناحيةفيكقئتالحاضر،من

إتأفوالله،فكئرا،العسكرناحيةفيوشذذتكئرتسمعتمانيإذا:لهما

تخؤفواحتىعليهمآئطأراعولهمالليلغ!ثمتناوقدالقوميخزةننتظرلكذلك

أنا،إلايذهبلاوالله:وقال،غئقهفيسيفهفأخذصاحبهموقام،عليه

منكم.أحدئتتغنيولا

فوالله،فؤادهفيفوضعتهبسهمنقختهأمكننيفلقا،بيمزحتىوخرج

وكترتالعسكر،ناحيةفيوشذذت،رأسهفاحترزتإليهؤؤثئت،تكقمما

وأبنائهم،نسائهممنعليهقدروامابكلالتخاءإلاكانمافوالله،صاحبايوكئر

إلىبهافجئنا،كثيرةوغنمآ،عظيمةإبلاواشتقنا،أموالهممنمعهمخفتوما

"السيرةفيلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصوابخطأ،وهو،""جهشم:الأصلفي(1)

.المصادرمنوغيرهما،(2/179)الأثر"و"عيون،(6/14)هشاملابن"النبوية

الأثر"و"عيون،(6/42)هشاملابن"النبوية"السيرةمنمعكوفتينبينما(2)

(2/179).
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الهننالعذبالورد

تلكمن"!يراللهرسولفأعانني،صيأحملهبرأسهوجئتكأخبرر،اللهرسول

أهلي.إلىفخقعت،ضذاقيفيبعيرآغشزبثلاثةالإبل

!يه*.

خقئتة:إلىحارثةبننزيدبنناسامةسريةء

طئتانأبيعنبسندهوساق،ثمالبسنةفيعبدالثهأبوالحاكمذكرها

جقيتة،منالحزقةإلىكأخيواللهرسولبعثنا:قالزيدبنأسامةسمعت:قال

فلقا،منهمرجلآالأنصارمنورجلأناوتجقت،فهزمناهمالقومفصتخنا

قتلته،حتىبرفحيفطعنق،الأنصارئعنهفكفت،الثهإلاإلهلا:قالغ!ثميناه

:قالبعدماأقتلته!أسامة"يا:ليفقال،ءلجييهاللهرسوذذلكبقغقدمنافلفا

ذلكقبلاسلمتأكنلمأنيتمنيتأحتىئكزرهازالفماالثه؟إلاإلهلا

.(1)"أاليوم

فينخلبطنوراءبالمئقغهالقيثيعبداللهبنغالبسريةفيتقذموقد

الله،إلاإلهلا:قالرجلآزيدبنأسامةقتلفيهاأن:سبعسنةرمضانشهر

فالظاهر"؟قلبهعنشققت"ألأ:مج!برراللهرسوللهفقال،مزدآسبننقيكوهو

تقذم.كما(2)عبسسنةرمضانشهرفيسعدابنقالها،واحدةواقعةأنها

كتابفيذكرهفلعله،ظبيانأبيطريقمنللحاكم"المستدرك"فيعليهنقفلم(1)

البخاريورواه.بنحوه(4599)برقمآخرطريقمنفيهأخرجهلكن،لهآخر

منه.المعكوفتينبينوما،أسامةعنظبيانأبيطريقمن(96)ومسلم،(1254)

.(2/191)"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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بمغزواتهيخافض

ذلكفعلأسامةيكونأنوأيبعد9،ثمالبسنةفيهناالحاكموذكرها

مرتين.

ه!55

قكة:قتحغزوة*

جماعه،إلىهبسنيسعدابنذكر،ثمانسنةرمضانشهرفيوكانت

ضفحمنشهرآوعشريناثنينرأسعلىشعباندخللقا:قائواوغيزه

علىئعيئوهمأنفريشأشرافتتكربنيمنوفم،لفاثةبنوكقضت،الخذئبتة

فتنكرينفئتعبينبالؤتيروواقؤهم،فؤعذوهم،والزجالبالسلاحخزاعة

خزاعةفبتتوا-الأبيفقالؤزد:الفغةفيوالؤتيز،لخزاعةماءاسئم:والؤتيز-

صنعت،ماعلىقث!يرقندضثثئم،رجلآعشرينمنهمفقتفوا،آمجئونوهم،ليلآ

فيكانوالألقمع!يرر؟اللهرسولوبينبينهمالذيللغفدنقفقهذاأنوعلموا

الخذيبيه.ضفح

بكربنوودخلتوكافرها،مؤيمنهااللهرسولغقل!فيخزاعةودخلت

أربعينفيؤزقاءبنوئذيل،الخزاعىسالمبنعمزوفخرقي،قريشغقدفي

تكر،بئوبهأصابهمبمائخبيرونةاللهرسولعلىفقدفوا،خزاعةمنراكبآ

نإاللةنضزني"لا:وقال،نضرهمإلىاللهرسوذفأجابهم،بهوتستنجزون

مكة،فتخهاقيمقاذلكوكانلقميمي")1(،بهأنصزمفاكغببنيآنضزلم

-:وانظر،عنهااللهرضيعائشةحديثمن،(4380)"مسنده"فييعلىأبورواه(1)
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الهننالعذبالورد

جابهم؟قدشقيانبأبي"كأنتهم:لناسالله4رسووقال،قكةإلىرجعواثئم

.(1)"حاجهبغيروتنصرفت،المذةفيويزيذالغقد،فيلت!تديتم

لت!تديتم؟المدينهفيشفيانأبوفخرج،فعلتماعلى!ث!يرقونليقت

ةزي!ي!قئديلفكتقة،بف!قانؤزقاءبنئذيلفلقيئ،الغذةفيوتزيذالغقد،في

خبيبةأئمابنيهعلىفدخل،المدينةأتىحتىشفيانأبوسارثئم،اللهرسولإلى

ءبحير.النبيزؤف!

ئنتة!يا:فقاذ،عنهفطؤتة،اللهرسوليزاشعلىلتقغذفذه!ت

يزاشقهوبل:قالت!عئي؟بهزيخئمبأم،العزاشيىهذاعنبيأزيخئ!بآذلييما

.(2)زشبعديأصاتلثلقد!والله:قال،نخسنفشرذوأنت،كأ!بررالثهرسولي

ذهبثئم،شيئآعليهتردفلم،فكققه،اللهرسوذأتىحتىخرجثتم

غمزأتىثئم،بفاعليأناما:فقال،اللهرسوذلهئكفتمأنفكقمه،تكرأبيإلى

أحذلملو!فوالله!الثه؟رسولإلىلكمأشفعأنا:فقال،فكفقه،الخطابابن

به.تجاقذئكمالذز،إلأ

غلائموحسن،فاطمةوعنذة،طالبأبيبنعليئعلىفدخلجاء،ئئم

جئثقدوإلئي،زجمآبيالقؤمآقسقإلك!علىيا:فقالتذئها،بينتدلث

.(2/134)سعدلابن"الكبرى"الطبقات-

مرسلآ.شهابابنعن،(316-3/315)الآثار"معاني"شرحفيالطحاويرواه(1)

مرسلآ.شهابابنعن،(69/015)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(2)
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بمغزواتهيطنصك

ؤيخلث:فقال،اللهرسولإلىلياشقغخايمبأ،جئثكماأرحغفلا،حاجهفي

فيه،نكلقهأننستطيعماأمرعلىالله4رسوغزتملقد!والله،شفيانأبايا

فيجيزهذا،ابتكتأمريأنللثهلمحفد!بنتيا:فقال،فاطمةإلىفالتفت

الذفر؟آيخرإلىالغزبسيذفيكون،التاسبين

علىأحدئجيزوما،التاسبينئجيزأنذاكئتيئبلغما!والله:قالت

فانضخني،،علئاشتذتقدالأموزلأزىإلئي!الخ!نأبايا:قال،اللهرسول

وأحرففئم،يمنانةبنيسيدولكتك،عنكئغنيشيئآلكأعلئمما!والله:قال

:قالشيئأ؟عنيمغنيآذلكترىأو:قال،بأرضكالخقثئم،التاسبين

ذلك.غيزلكأحذلاولكئي،آنمئهما!واللهلا

بينأتجزتقدإني!التاساعرثهايا:فقالالمسجد،فيشفيانأبوفقاتم

،تجيزهركبثئم،"!شفيان؟أباياذلكتقوذ"أنت:اللهرسوذفقال،التاس

:قالمحمد؟ذلكأجازفهل:قالوا،الخبزوأخبرهم،فريشعلىموقلي

والله!لا:قال،بكت!يتأنعلىالزجلزادإق!والله،ويقك:قالوا،لا

ذلك.غيزوجدثما

نأأهقهالثه4رسووأمزبالخقاز،التاسا)1(1ع!رزالثه4رسووأمز

الله،رسولجهازبعفقئحزذوهي،عائشةابنيهعلىبكرأبوفدخل،ئجهروه

وأخفىفتجقر،،نعم:قالتبتخهينره؟اللهرسوذأمزكن!ئنيةأفي:فقال

.(2/154)"الطبريخل!ات"من(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

."تغتةإلأتزؤنيفلا،أبصارهمعلىخذ،"الففئم:وقال،أمزةاللهرسوذ

بالقدينة،ؤافاةقنفمنهم،العربيمنخؤتهقنإلىاللهرسوذوبعث

بذلك،ئخبرفميمتابآفريمثيىإلىتفتعةأبيابنوكتب،بالطريقلحقهقنومنهم

طاهرابنوذكرفرئنة)2(،مجنكنودلهائقاذالغزح)1(،أفلمنامرأةأعطاةثتم

.(4)قريشمولاةسارةأثم:اسقهاأن:"الإشكالي"إيضاحفيالمقدسيئ)3(

ثمرأيحمها،فزوفيفيقجعقتةفريشآ،ئئيغةأنعلى3لاييزلهاوجعل

علتآفبعث،خاط!بصنغبماالشماءمنالخبراللهرسوذوأتى،بهخرتجت

والرتيز،علتآ،:خرمابنوقالوالجقداد36(،علتآروايهوفي-والربير*ه(

تزويفشيموكان-معجمتينبخائين-خاخبزوضهقآذزكوها-والمقداد37(

.(12/307)"الباري"فتحفيحجرابنقاله.والمديضةمكةبينترية(1)

للبيهقي"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(2/152)""تاريخهفيالطبريرواه(2)

(5/6).

المثبت.والصواب،""المقدمي:الأصلفي(3)

.(130:)صالمقدسيطاهرلابن"الإشكال"إيضاح:انظر(4)

.(2/551)""تاريخهفيالطبريرواه(5)

"البخاري"صحيحوني،(2/134)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنذكرها(6)

أنا!تم!اللهرسولبعثني:قال!نهعليعن،(2494)"مسلمو"صحيح،(2854)

.والمقدادوالربيز

.(226:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(7)
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بمغزواتهفيفصك

وآخزعلتآإن:قالفقنغوانة)1(،أبيعنالبخارئذكره،بالجيممنفماالآيخز

شيئآ،تجدافلم،زخيهافيالكتاقيوالتمسا،فاسئتنرلاقا،إليهاقآتيا:قال،مغة

لتخرجن،كذئناولا،الله4رسوكذلتما:بالتهأحيفورإلئي:عليئلهافقال

لتكمثمقتك.أو،اليهتاقي

الكتالت،منةواستخرتجترأديمها،فرونخقت،منهالخذرأبفلقا

علىخقلك"ما:فقاذ،خاطبآفدعا،الثهرسوليإلىبهفأتياإليهما،قدفغته

غئرت،ما،ورسولهبالتهلمؤمنإلئي!والله!الثهرسوذيا:قاذهذا؟"

وأهل،ولدبيتهمولي،غ!ثميرةولاآضلالقويمفيليليسولكن،بذئثولا

.(2)عليهمقضانعئهم

فأراد،طفزانيهمبينخاطبأئمأن:"الحارث"مسندمنالشهيلىونقل

قد"إنة:فقال،الفنافقهذاغئقأضرفيذغيي:عمزفقال،منهايحفظوهأن

(1)

(2)

كذاولكن،أصخخاخ:عبداللهأبوقال:(6/4325)"البخاري"صحيحفيالذي

.خاخ:4يقووهشيم،قؤضعوهو،تصحيف!وخاج،خاج:غوانةأبوقال

للقطب""السيرةفيووقع:(12/031)"الباري"فتحفيحجرابنالحافظقال

وكذا،بالجيممنهاالأخيرةيرويفشيموكان،بمعجمتين،خاخروضة:الحلبي

الزوايةوبينبينهاالفغايرةأنيموهئموهو.انتهى،غوانةأبيعنالبخارئذكره

الأولى،فيكذلكوقعبل،كذلكوليس،فقطا!خرةالخاءفيهوإئغاالمشهورة

فحتملة.عنهفالزواية:فثيموأما،تجرمآالمهملةبالحاءألقا:غوانةأبيفعند

الزبير.بنعروةعن،(2/155)"تاريخه"فيالطبريرواه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

لث!ئتم،مااغقفوا:فقاذ،تذليآفليعلىاطلغاللهصلعلئئذريلثوما،تذرآشهد

.(1)"مكلغقزتفقذ

بنضفوان:نقرثلاثةإلىكتستخاطبآأن:""الإكليلكتابفيوذكر

التاسفيأذنقداللهرسوذأن:جهلأبيبنومجكرمةغفرو،بنوشهيلي،أمئة

غيزكم.ئريدأزاةولا،بالغرو

إليكمتوخةقدقياللهرسوذأن:الكتالمحبفيإن:قيلوقد:الشهيليئقال

اللهتنضزة،وحذةإليكمسازلوبالثهوأقميغ،كالشيلت!يهميز،كالقيليبخيش

وعذة.مالهفئجرفإنة؟عليكم

إليكم،فإقانقر،قدمحقدآإن:الكتابفيأن:"سلامابن"تفسيروفي

الخذله!2(.فعليكئم،غيركمإلىوإفا

قكئوم،أئمبنعبذالثهالمدينةعلىواستخلفت،لسقرهالله4رسومضىثئم

الخضين)3(.بنكفثوتمزفمأبا:سعدابنغيزوقال

فلقا،رمضانشهرمنقضيقلغشرالعصربعدالأربعاءيوموخرقي

"شرحفيالطحاويرواهوالحديث،(4/521)للسهيلي"الأنف"انروض:انظر(1)

.(2265)"مسنده"فييعلىوأبو،(5444)الآثار"مشكل

.(4/521)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(2)

سعدلابن"الكبرى"الطبقات:وانظر،(02-5/91)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(3)

(2/135).
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بمغزواتهيخافصك

قذتم،الخقيفةذيعندجبلي-المهملتينالصادينبضم-الضفضلإلىانتهى

نأث!حأقن:الثهرسولفناديونادى،الفسيمينمنمئتينفيالربيزأماقه

قلتصئم)1(.،تصهموتمأنت!حأوقنقليفطز،يفطز،

علىالعصرصلاةبعدوشربأفطز،الكديذ،بلغفلضا:خزمابنوقال

.بالعطر)2(وأمز،التاشليراة؟زاجقيه

الثهرسوذفلقيئم!يمآ،بجتايههاجزالمظلبعبدبنالغتاسوكان

وكان،الثهرسولمعهووانصرفت،ثققةفبع!ث،بالبخفة:وقيل،الخقئفةبدي

.(3!هنعزاضيىالثهورسوذيح!قاييهعلىبمكةفميمآذلكقبل

مضىئئم،القبائلإلىودفغها،والزايابالألويةعقذبفذيد،كانفلقا

الزؤايات:إحدىفيالحاكئموذكر-(4)آلافعشرةفيالطفزافيقزنزذحتى

ويمن،وأسئقتمويخقار،،والأنصارالفهاحرينمن-ألفا25(عشزاثنيفيخرقي

شقيم.وبني،وخقينةفرينة

شفيانأبوالطريقببعضالثهرسوذفلقيئ،مكةمجنخرجفيقنوكان

.(2/135)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(226:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(2)

.(5/56)هثاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

.(2/135)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)

.(7263)الكبير""المعجمفيالطبرانيورواه،""المستدركغيرفيلعله(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالورد

الشقيابين:وقيل-بالأئؤاءالفجيرةبنأمتةأبيبنوعبذالله،الحارثابن

شقمة:أئملهفقالت،عنهمافاعرض-الغقاب)1(يييق:حزمابنوقال،والغزج

شفيان:لأبيعليوقال،بكالتاسأشقىأخيغقيكوابنعغكابنيكنلا

لئوسفت:السلائمعليهيموسفتإخوةقالمالهففلؤخلإ،يتلمناللهرسوذب!ئا

ذلكففعل،191:يوسف9(!تاقخطينلخغاؤإنآلتهاثرثةتقذ،تآلته

.شفيانأبو

وهوثكتمآلتةتغفرآتؤ!علئكم!لآتثزليب:صيرراللهرسوذلهفقال

إته:فيقال،إسلاقهمامنهماوقبل،192:يوسف9(لزحيب%آآزحم

لهويشهد،يجتهالثه4رسووكان،منهحياء؟اللهرسولإلىرأشهرفعما

بالختة)2(.

فأؤقذواأصحاتةفأمزمجشاء،الطفزانقزاللهرسوذترل:سعدابنقال

.(3)الخطاببنغمزالخزسعلىوجعل،نارآلافيعشرة

البيضاء،اللهرسولتغقةعلىفجل!ن،مكةلأهلالعئاسنف!همنورقت

صاحمتأو،الخطاتةبعفقأجدلعفي:فقال،الأزاكجاءحتىعليهاوخرج

مكةبينموضع:العقابونيق،(227:ع)حزملابن"السيرة"جوامع:انظر(1)

.(5/333)الحمويلياقوت"البلدانمعجمةكما،الجحفةقربوالمدينة

.(4/1674)البرعبدلابن""الاسيعاب:انظر(2)

.(2/135)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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بمغزواتهفيفصذ

إليه،ليخرجوا؟الثهرسولبقكانفيخبيرهم،مكةيأتيحاجةذاأو،لتن

غئوة.يدخقهاأنقبلفت!تأيمئوه

بنوئذيلشفيانأبيكلاتمشمذثإدعليهالأيح!يزإلئي!فوالثه:قال

كالقيلهرأي!ثما:يقوذشفيانوأبو،يتراجعونوهم،جرامبنوحكيم،ؤزقاء

الخزلب،خقشتهاخزاعةواللههلإه:بذيل4يقو:قالغ!كرآ،ولا،قطييزانأ

وغ!كزها،نيرانقاهذهتكونأنيمنوأقلئأذذخراعة:شفيانأبوفيقوذ

القضل؟أبو:فقال،ضؤتيفعرف،خنظلةأبايا:فقلث،صوتةفعرف!ث:قال

فيالثهرسولهذا:قلت:قالوأكي؟أبيلهذاكماللث:قال،نعم:قلت

ئ!يم،لمإن،غئقكلتضرتن،بكطعزلئن!والثه،أفكثكقتكفآسئفي،التاس

نركب،لكفأسئتأمته،اللهرسوذبكآتيئحتىالتغقههذهغخنرفيارك!ث

.صاحباله!1(ورجغ،خففي

الغتاسن:قال،فأسلفوا،اللهرسولإلىبهمجاءأنة:الواقدئوذكر

كأ!ير،اللهرسولبغلهعلىاللهرسولغتم:قالوا،المسلمينمنبناليمررتفكلما

أبارأىفلقا،إلىوقاتمهذا؟قن:فقال،الخطاببنغمزبنارمررثحتى

منك.أفكنالذيالثهالحمذ،اللهغذؤ:قال،الذائةغبزعلىشفيان

علىاقتحصتحتىالبغقةوزكضتخيرر،اللهرسولنحؤيشتذخربخئئم

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(5/32)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

!ا.عباسابنحديثمن،(7264)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

أضرهمثذغيي،شفيانأبوهذا،الثهرسوذيا:فقالعمز،ودخل،الثهرسولي

فلقا،اللهرسولإلىجلسمثثئم،آتجزئهقدإلئي،الثهرسوذيا:قلسط،غئقه

،غديبنيرجاليمنكانلو!فوالثهعمر،ياقفلآ:قلت،شأفيفيعمراكثز

عتاش،ياقفلآ:غمزفقال،قنافعبدبنيرجاليمنولكته،هذاقلتما

لأن؟أسلملوالخطابإسلاممنإلىأحمثأسلمتيوتملإسئلافك!فوالله

.الخطابإسلاممناللهرسولإلىث!حأإسلاقك

بهوائتني،زخيكإلىشفيانبأبي"اذهسث:للعتاساللهرسوذفقال

زآةفلقا،اللهرسولإلىبهغذؤث،أصبحثفلقا،بهفذهبث،ضئحآ"

إلأإلةلاأئهتعلتمأنلكتأدبألم،شفيانأبايا"ؤيحلث:قال،الثه4رسو

."إالثه!م

نأطتنسثلقد!وأؤصقك،وآكزقك،أخققلثماوأكيأنتبأبي:قال

تعلئمألمؤئحلث،شفيانأبا"يا:قال،عتيأغنىلقد،غيزه(\إله!الثهمغكانلو

وآؤصقك،وآكزقذ،أخققكماوأكيأنتبابي:قال،"!؟اللهرسوذألتي

.الآنحتىشيئآمنهاالتفسفيفإن:هذهأقا

قال،فأسلتم،عنقكتضزقيأنقبلأسئفي،ؤئحك:الغتاىلهفقال

شيئأ،له*فاجعلالقخز،ث!جئرجلشفيانأباإن،اللهرسوذياقلث:العتاسن

باتة،أغلقوقن،آمنفهو،شفيانأبيدازدخلقن،"نعئم:اللهرسوذفقال

المثبت.والصواب،"إلهآ":الأصلفي(1)
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بمغزواتهفيفصل

.آمن((فهؤ،ذج!قلاذخلوقن،آيمنفهؤ

خغعندالواديبقضيقشفيانأباتخبي!نأنالغتامناللهرسوذوأمز
زايايها،علىالقبائلفقزب،ففعلفتزاها،اللهجنودبهئمزحئىالختل)1(

فرينة،هذه،لهشليئمهذه:فأقوذ،هلإهقن،غتاشيا:قال،قبيلةمزتكقما

فيالثهرسوذقزحتىعنها،سألنيإلأقبيلةبهتمزما،القبائلنعذتحتى

غبادة،بنشغدمعالأنصاروكتيبةوالأنصاز،الفهاجرونفيها،الخضراءكتيبيه

الزبير.مغكأ!بررالنبيئوراية،الزايةومعه

عظيمآ،اليومأيخيكابنففذأصبخلقد،القضلأبايا:شفيانأبوفقال

العتاسن:قالإذأ،فتغم:قال،الئبؤةإلقا،شفيانأبايا:قلث:العتاشقال

عزقهم،مكةأتىفلقا،شفيانأبوقأسزغ،قومكإلىالتخا،شفيانأباياقلت

فهو،بابئوأغلق،دازةدخلقناللهرسوليبتأمينوأخبرهم،بهمأحاطبما

.(2)نميآفهؤ،شفيانأبيدازدخلوقن،آمنفهؤالمسجذ،دخلوقن،آمن

"الباري"فتحفيحجرابنالحافظقال،المثبتوالصواب،"حطيم":الأصلفي(1)

وبالجيمالمهملةوسكونالمعجمةالخاءبفتح:والقابسيالنسفيروايةفي:(8/8)

،المغازيأهلمنوغيرهإسحاقابنروايةوهي،الجبلأنف:أي؟والموحدة

وسكونالمعجمةوبالخاء،الأولىاللفظةمنالمهملةبفتح:ا!ثرروايةوفي

الجميغ،ليرى؟قضيقألكونه؟هناكحبتة!اتما،ازدحامها:أي؟التحتانية

منهم.أحدرؤيةيفوتهولا

-،(5/32)"النبوة"دلائلفيالبيهقيكقلآورواه،(0304)البخاريمنهطرفأروى(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االنىالعذبالورد

بعدشفيانأبيمغجرامبنحكيتمؤخهاللهرسوذأن:الطبرئوذكر

بآسئقليوهيئ،آيمن3فهؤ،خيهييمدازدخل"قن:وقال،قكةإلىإسلايمهما

.(1)ةكمبأغقىوهيئ،آمن"فهو،شفيانأبيأ9دازدخل"وقن،مكة

قكةأهلمنيمقايللمقنلكلمنةأقانآهذافكانالتز:عبدابنقال

الله:زحقةالشافعىمنهم،العلمأهلمنجماعةقالولهذا؟"السيرةمع

قايكونأهقهاأنورأى،كالضفحوالأمان،غنوةليست،فؤقنةمكةإن

مالهخرتمفقدأكنقنلأته؟لآزتابهاهايمزاةيمجيزكانفلذلكرباغهم)2(؟

استثناهمالذينإلأ،القولبهذاقالقنعندفؤقنةفقكة،ومجيائهودقةلئهودفه

الكعبة.بأسئتارمتعلمينوحدواوإن،بقتيهموأمز،الله4رسو

بالخيلغلبةأجذتلأنقا؟غئوةقكةفتخأنيزؤنالعلمأهلوأكثز:قال

منشبيئولا،غييقهق!ئمفيهاتخرلمبأنمخصوصةأتهاإلأ،والزكاب

ابيمذه!ثوهذاخزقيها)3(،مناللهغطتملما؟بذلكوخقهمتأخد،أهيها

حنيفة.

وانظر:،(4672)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(2/571)"تاريخه"فيوالطبري

.(5/58)هشاملابن"النبوية"السيرة

.(2/158)"الطبري"تاريخ:انظر(1)

منازلهم.:أي(2)

.(172:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(3)
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بمغزواتهفيك!مف

الحاخ)1(،قدمإذامكة؟وليأبواقيتترغكانالخظاببنغمزأنوزوي

إذاهادولي4يمزاعنأهقهاينهىأنبقكةعامليإلىالعزيزعبدبنعمزوكتب

.(2)مهلتجلئلاذلكفإن؟الخافيجاء

أنقاقكةفيعائشةعنفهاحر،بنإبراهيتمطريقمنحديثفيوجاء

.(3)قئشقنفتاخ

الغؤامبنالربيزبعثطاللهرسوذلأنضفحآ؟فيخقكةأعلىإن:وقيل

رايتة،وأعطاة،مكةأعلىمنكداءمنيدخلأنوأمزة،الغهاحرينعلى

.يأتته،4(حئىتغرزهاأنأمزةحيثطتبزخولا،بالخخوفيتغرزهاأنوأمزة

فك!،يتايهعنمكةأهلفكفث،اللهرسوذدخلثئمومجن:الحاكئمقال

عنهم.

فيقنالوليدبنخالذث!عباللهرسوذلأن؟غئوةفيخقكةأسفلنا!هل

مكة،أسفليمنتدخلأنوأمزة،وغيرهم،شقيموبني،قضاعةيمنمغهكان

.(5192)""مصنفهفيالرزاقعبدرواه(1)

.(4/166)"الأنف"الروضفيالسهيليذكره(2)

عن،قاقكبنيوسفتعن،مهاجربنإبراهيمطريقمن،(1902)داودأبورواه(3)

ئطفلثبناءأوتيتآ،بمنىلكنبنيألا،اللهرسوذيا:قلث:قالتعائشةعن،أكه

."إليهشتققنفتاخهؤإئما"لا،:فقالالشصيى؟من

.(9/012)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالورد

منوقتل،فقاتل،ففوتل،(1)ةكمبأسفليالئيوتأذنىعندرايتةتغرزوأن

زخلآ،عشرثلاثةأوزخلآ،عشراثني:وقيلزخلآ،وعشرينأربعةالفشركين

غئوة.مكةفيخت:قيلفلذلك؟انهرفوائئم

فأمز،اللهرسولفقذمةفيغبادةبنشغدمغاللهرسولرايةوكانت

وأقبل،عنهتخربخلاحتىسعدبنقيسلوللإهيعطتهاأنالله4رسو

يديه.بينغبيدةوأبوع!برر،اللهرسوذ

الزخاله)2(،:يعني؟التتادقهعلىكانعبيذةأباأن:"مسلم"صحيحوفي

اللهرسوذوأمز،فئةفناكلهوضرتت،بالخبوفيقكةبأعلىاللهرسوذفنزذ

تحمتوحدوا!ان،جماعهبقتليوأمز،قاتقهملقنإلأ،المتالعنبالكفور

الكعبه.آسئتايى

:الزجاذفأقا،ي!ؤةوأربعنقر،هئ!يلبقتلاللهرسوذأمز:الواقدئقال

ثئم،الؤخيئوكت!توهاجز،أسلتمكانلائة؟شزحأبيبنشغدبنعبذالثهففم

فغتته،الزضاعةمنأخاةكانلأنة؟عقانبنعثمانإلىالقتحيوتمفقزارتذ،

الله4رسوفقمقت،لهفاسئتأمتهالتاس!،اطمأنمابعذاللهرسوذبهأتىحئى

.""نعم:قاذثئم،طويلآ

لتفوتمإلأضضث"ماحوته*:لقناللهرسوذقال،عثمانانعرفتفلقا

.(9/512)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيرواه(1)

!ه.هريرةابيحديثمن،(1780/86)مسلمرواه(2)
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بمغزواتهفيفض

إلىأؤقأتهلأ:الأنصارمنرجلفقاذ،"غئقةفتضرقي،أحذكمإليه

ن!خثئمالأغئن")1(،خاينةلهيكونأنينبغيلاالنبى"إن:فقال،الثهرسوذيا

وولأة،عليهيمنكزشيءمنةيظهزولم،شزحأبيبنشغدبندتهعبدإسلائم

غثمان.ئئمغمز،

مغةوبعثط،فضذقآاللهرسوذوبعثة،أسلتملأئة؟خقابن:ومنهم

القؤلىوأمزقنزلآ،فنرلف!يمآ،تخذفهله"مولىمغةوكان،الأنصارمنرجلآ

له*يصنغولم،خطلابنفاستيقط،فناتمطعامآ،له*فيصنغشيئآ،لهيذبخأن

بهخاءئغئيالبقيتتانيلهوكانتفشركآ،ارتذثئم،فقتقة،عليهفعداشيئآ،

.(3،هغمبقتيهمااللهرسوذفأمزوفزئبة)2(،قزتنى؟اللهرسول

آيخدوهوالآسئلمى)5(،تززةوأبوالقخرومى)4(،خزيثبنسعيذفقتقة

وزفزتم.الققامبينوفيل،الكعبةبأسئتار

عليهكتابهعندذكزهوياتي،(6)هثلالرسولت!تكخقابنأنرويناوقد

اهرو(1)

قال(2)

15ور(3)

15ور(4)

15رو(5)

(4/

اهور(6)

!ه.سعدحديثمن،(0436)""المستدركفيوالحاكم،(2683)داودأبو

.وبالموحدةبالقاف:(8/172)الأوطار""نيلفيالشوكاني

.(8/502)"الكبرى"السننفيالبيهقي

!ه.سعدحديثمن،(0674)النسائي

"المسند"فيأحمدوالإمام،(36915)""المصنففيشيبةأبيابن

423).

لابن-""الاستيعاب:وانظر،(8/502)"الكبرى"السننفيالبيهقي
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بم
افننالعذبالمورد

تعالى.الثهشاءإنالسلائم

.(1)اهلاسئؤمنحتىالأخرىوكيضب،قينتيهإحدىوفيلت:الحاكئمقال

فقز،اللهلرسولالغذاوةشديذوكان،تجفلأبيبنمجكرمة:ومنهم

فأسلتم،،فردتة،هشامبنالحارثبنثخيهيمأئمامرأئهفاتتعتة،اليمنإلى

.إسلافه)2(ن!خو

غئدبنئخير)3(بن-وبالقافالنونبضم-لفيدبنالخؤيرث:ومنهم

الله.رسوذيؤذيكانوهو،قضيابن

وقتازهؤأدركهاحتىاللهرشولبنتزينمتن!خنألة:ال!هيليئوذكر

ذقة.فأهدزتجييتها)4(،وألقتدآتيها،عنفسقطتالأسود،ابن

عنة،يسأذعلىفاقبل،باتةعليهأغلققدالفتحيوتممنزلهفيهوفبينا

بابه،عنعليئفتتخى،يمطقسثأئةالخويرثوأخبير،الباديهفيهو:فقيل

.(5،هقئغفضر!ت،!تهعليئفتلفاه،يهرقيأنيمريذبابهمنالخويرثفخرقي

.(3/1082)البرعبد=

.(9/122)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(1)

.(7/187)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(2)

.(1/034)حجرلابن"الإصابة":انظر.المثبتوالصواب،"جبير!:الأصلفي(3)

.(4/170)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)

.(2/277)تيميةلابن"المسلول"الصارم:انظر(5)
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بمغزواتهفيفصذ

بكسر-مجقيس:الغندركنمحمدأبوقال،ضتاتةبنمجقتسن:ومنهم

الباءوفتحالمهملةالصادبضم،ضبابةبن-مهملةوسينالقافوسكونالميم

وشهدأسلم،صتابةبنهشاتممقتسأخوكان،مثلهاالألفوبعدالموحدة

وهوخطآ،غؤفيبنعمروبنيمنرجلفقتقه،اللهرسولمعغي!ي!ئزملا

الفشركين.منألةفظن،يدريلا

عمروبنيعلىبالدتهله"فقضى،الثهرسولعلىصتابةبنمجقيسفقدتم

مرتذأوهرقيفقتقة،أخيهقاتليعلىعداثئم،وأسلتم،الذيةفأخذ،غؤفابن

القيثيئ)3(.عبداللهبننقيلة)2(غمهابنالقتحيوتمفقتقهكالهرآ)1(،

قصيئبنالعرىعبدبنأشدبنالمظيببنالأسودبنقتار:ومنهم

حينقريش4شقهامننقرفياللهرسولبنتلزينمتعرضنكان،القرشيئ

تميتم"إن:الفتحيوتمالله4رسوفقال،القدينهإلىالغاعيىأبوزوجهاأرسلها

ث!زإلأبالتارئعذلثلافإتة؟"اقئفوة:قالثئم،بالئالي"فاخرقوة،قتارآ

تفقؤ.فلم،(4)"راتلا

مغجالسآكنث:قالأبيهعن،فطيمبنختيربنمحمذوروى

.(29/29)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

المثبت.والصواب،"تميلة":الأصلفي(2)

.(53695)"المصنف"فيشيبةأبيابنرواه(3)

أبيحديثمن،(1561)""صحيحهفيحبانوابن،(2795)البخاريرواه(4)

!ه.هريرة
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بم
افننالعذبالمورد

"!برر،اللهرسولبابطمنالأسودبنقتازفاطلغ،الجيزانهمنفئضزقةالثهرسول

يقوتمأنرجلفأراذ،زأيئه،"لقذ:قالالأسود،بنقتاز،الثهرسوذيا:فقالوا

عليكالشلائم:وقال،عليهقتارفوقفت،نم!يجاأدنعيهيرالنبىإليهفاشار،إليه

هربث،ولقد،اللهرسوذمحمدآأنوأشهذالله"،إلاإلةلاأنأشهذ،اللهنعئئيا

أهلوكتا،عليكتجهلعقنضفخلثذكرثثم،بالأعاجمالفحودقفأردث

فعزف!لتي؟تجفليعنفاضقخ،الققكهمنبكوأنقذنا،بكالثةفقدانا،ش!زك

وقد،عنكغقؤت"قذ:الثه4رسوفقال،بذنئيمعترلهت،يغلي5و!ب

.(1)"ةقبقماث!ختوالإسلائم،الإسلايمإلىقذاكحيمثإليكالثةأحسن

ت!ئونة،جعفوا،القدينةقدمولقامج!ب!ر،النبىوضجب،إسلافهن!خو

فانتقؤا)2(.،"شتكقن"شمت:فقال،اللهلرسولذلكفذكر

بنزقيربنكذبئدقةالفتحيوتماللهرسوذآفذرومقن:الحاكئمقال

بالكديد،اللهورسوذ،مكةمنهرقيإنةثئم،اللهرسوذيهجوكان،شفمىأبي

نإ:كعبإلىئخيزفكتب،أسلتمئخيزأخوةوكانئوتجذ،فلم،فاليمت

الثهرسوذوأنشذ،فأسلتمفجاء،وأسئيمفأقبل،دقكأفذرقداللهرسوذ

.القضيدة)3(...شغادتانتت:وهي،قجيدتة

.(2/758)قدياللو"زيالمغا":نظرا(1)

مرسلأ.مجاهدعن،(1794)"المصنفدافيالرزاقعبدرواه(2)

.(91/177)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(6480)"المستدرك"فيالحاكمرواه(3)
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بمغزواتهيطنصك

يكنولم،الرئجىؤخ!ثميذقةعيههالنبىآهذزومقن:الحاكئمقال

إلىهرقيأدةفروي،قتلإعلىمنهمأحرعنشييعلىاللهرسولأصحال!

علىفدخل،اللهرسولعلىالطائفؤفدمعقلإمحتىيزلفلم،الطائف

.(1)"يئغؤخقك"غئ!ث:!ررالله4رسوفقال،وأسلتم،اللهرسول

الشهيلى:وقالففيقتا،،وفزيبةقزتنى،خقابنفقيتتا:الئسوةوأما

أسقضت)2(.قزتنىإن

واسئؤيمنضتابة)3(،بنلمقتمميىكانتاالقينتينأن:داود""أبيوفي

الثه.رسولحياةفيماتتثئم،فذةفعاشتفأقتها،،للأخرىاللهرسوذ

استؤمن،تقبأبيقؤلاة:غيرهوقال،هاشمبنعمروقؤلاةوشارة

بالأئطحقزسا24(زخلأؤطأهاأنا9إلىوعاشت،اللهرسوذفأقتها،أيضآلها

فماتت.،غمززقنفي

:الواقديعنودكز،القتحيوتمقيلتأتها:""ا!ليلفيالحاكموذكر

ألقاوذكز،بهفئغتي"خير،النبيئهجاءعليهافئفقى،بقكةنؤاحةكانتأئقا

يتاخيلثفيلككان"أما:فقالتجقها،أنتطفسثاللهرسولعلىقدمت

.(4384)البخاريرواه(1)

.(4/170)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

!ه.المخزومييربوعبنسعيدحديثمن،(2684)داودأبورواه(3)

،(1/493)للزبيدي"العروس"تاج:انظر.فوطئه،عليهحمله:أي؟نرشهأوطأه(4)

.وطأ(:)مادة
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الهننالعذبالموردبم

تركوامنفمبتذليفيلقن!فيل9منذفزيشأإن:فقالتئغنيلث؟"ماويختائك

قكة،إلىنرجعتطغامآ،تييرآلهاوآؤقر،اللهرسوذفوصقهااليناء،استماغ

يومئد)1(.فقيلت،تقتلأنالثه4رسوبهافأمزدييها،علىوهيئ

قزتنى،فأسلمت،وسارةقزتنىهقاخقابنقئتتيئأن:الشهيليئوذكر

ققتقها)2(.،قزسؤطئقائئم،!هغمززقنإلىوعاشت،سارةوآمتت

زبيعة.بنغتبةبنثوهنذ

أتتثئم،فاختقتبقتيها،وأمزذقها،الثهرسوذأفدز:الحاكئمقال

وكان،خزببنضخزشفيانأبووزؤخها،بالإسلايمفتستزت،اللهرسوذ

أبيوالدقحافةوأبوهيوتوفتت،واحدةليلةالإسلامفيزوجهاوبينبينها

زوجها.معاليرموكوشهذت،الخطاببنغمزخلافةفيواحديومفيبكر

فجكرمة:اللهرسولمنهربواالذينالهزا!فأقا:عبداللهأبوالحاكمقال

بنشهيلالهاربينمنأ9وكان:قال-أسلموألةزد،ألةوتقذم-تجفلأبيابن

ئؤفيبنعامربنل!جبنمالكبننقمربن)ؤعبدبنشمسعبدبنعمرو

الغامركن.الفرشىغالبابن

دخللقا:هذاشهيلقال:قالالواقدفيأ)3(اعنالحاكئموروى

.(2/068)يقداللو"زيلمغاا":نظرا(1)

.(4/170)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

نقوله.منتقدمماعلىاعتمادأالمعكوفتينبينماوقذرنا(3)
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بمغزواتهفيفصك

أطل!ثإسماعيلبنعبدالثهابنيإلىوأرسلث،علىأغلقثمكة!اللهرسوذ

الثه،رسولإلىعبذالثهفذهب،أقتلأنآقنلافإلئيمحفد؟منحوارآلي

فلتظهز"،،اللهبآمافيآمنهو،"نعم:فقالئؤفئه؟أبي!اللهرسوذيا:فقال

.بالججزانه)1(أسلتمثئم

بنوعبذالله،ؤفبأبيبنفبيزةالفتحيومهرقيومقن:الحاكئمقال

الرتغركبئ.

أبيبنتهايئأئمعندمخزومبنيمنرجلانواستترالتزةعبدابنقال

أرادعليئوكان،أتجزبقنآجزناقد:الله4رسولهافقال،فأتجارتهما،طالب

أئمأخوأمئةأبيبنوزهيز،هشامبنالحارثإلفما:قيل:وقال،قتقفما

فتيرة،بنتجغدة:أحذهما:وقيل،الفسلمينيخيارمنبعذوكانا،سلمة

.(2)خصأوالأؤذ

الترمذفي،خزجه،أبيفقمكةدخليوتملواؤةكان"شييهالنبىإنثم

.(3)غريهمب:وقال

الزواياثاختلفتوقد:الحاكئمقالالمغقز،رأليمهوعلى،مكةودخل

دخقهاائةيختلفواولم،مكةفتحيوتمالمغقرأو،اليمامةع!بررالنببئلئسفي

(1)

(2)

(3)

.(748-2/648)قدياللو"زيالمغا":نظرا

.(022:ع)البرعبدلابن"الدرر":انظر

!هنا.عبداللهبنجابرحديثمن،(1679)الترمذيرواه
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الهننالعذبالوردبم

اللهرسوذأن:ىي!نأعن،الرهركقعن،(1)مالكطريقمنفزويخلاذ،وهو

الجغفز)2(.رألي!هوعلى،مكةدخل

وعليه،مكةالفتحيوتمدخلاللهرسوذأن:جابرعنالربيرأبووروى

كالمغقراليمامةإن:التاسبعفقوقال:قالإحرايم)3(،بغيرشؤداءمجمامة

الزأس.على

حديثمنرواةما:اليمامةغيرالمغفزأنعلىوالدليل:(4)لاقثتم

،(5)ديدخيمنمغقزرألي!هوعلىمكةدخل:أنسيىعن،الرهرفيعن،ماللث

الشؤداص.اليقامهحدي!ثمجنأثبثخلإيديمنالمغقرحديثطأنفبان:قال

،الزهريعنمالكبهتفزدمماالحديثفهذا،تصحيفولعله،"بلال":الأصلفي(1)

عنالرواةفيولي!.(1/26)داود"أبيسننعلى"حاشيتهفيالقيمابنقالكما

.(26/194)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر،بلالاسمهمنالزهري

فيخزيمةوابن،(3719)""صحيحهفيحبانوابن،(1749)البخاريرواه(2)

،(2867)والنسائي،(9361)والترمذي،(6852)داودوأبو،(6303)""صحيحه

!ه.مالكبنأن!عن،الزهريعن،مالكطريقمنجميعهم

.(1358)مسلمرواه(3)

.""الإكليلفيالحاكم:أي(4)

مالك،عن،الحباببنزيدروايةمن،(5/12)بغداد""تاريخفيالخطيبرواه(5)

دعشق""تاريخفيعساكروابن،(9413)"مسنده"فيعوانةأبوورواه،بهالزهريعن

به.الزهريعن،أوشىأبيطريقمن،(22/156)
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بمغزواتهفيفصذ

،رمضانيمنتعينلياليلغشرالخفعةيومئكرةمكةاللهرسوذودخل

يمرخع،(الفتح)شورةيقرأوهو،عشرةلثمافي:وقيل،منهعشرةلسبغ:وقيل

قراءيه)1(.في

أعلىيمنالفتحيوتمأقبلاللهرسوذأن:غمزابنعن""البخاريوفي

وطافت،(2)ةحفطأبيبنوغثمان4بلاومغة،راحليهعلىأشامةفزدفآمكة

نزذ،طواقةقضىفلغا،بجخخيهالخخزيستلئمراحليهعلىبالبيتاللهرسوذ

لاصقآوكان،هذامكانهمنالققاتموأخر،زفزتمإلىوانصرفت،وأخرتجث

وليصئونمئةثلاثالبي!بحوذوكان،منهفشربماء،مجنب!خلوأييئ،بالبيت

وزهق!جآءآلحق:ويقوذ،بقضيبإليهيمشيزبضتمقزكقمافجعلضتمآ،

الققاتم،جاكأثتم،لؤجل!الضتمفيقع،(3)118:(91!سراءآلتطلكانزهوقاإنآلتطل

ركعتين.خلقهفصقى

منه،الله4رسوفأخذة،بالمفتاحفأتى،طلحةبنعثمانإلىأرسلثم

إلىالمفتاخودفغ،التاشفخط!ت،خرقيثتم،الكعبةودخل،البالمحتوفتخ

إلأمنكمتئنرغهالا،خالدةتايدةطلحةبنييا"خذوها:وقال،غثمان

منالغدمنكانولفا،الكعبةطفرفودقبلالمفأدنالطهز،وحاذتي،(4)"مياط

!ته.مغفلبنعبداللهحديثمن،(794)ومسلم،(5314)البخاريرواه(1)

.جذهإلىنسته"طلحةأبيبن"عثمان:وقوله،(2826)البخاريرواه(2)

!ه.مسعودابنحديثمن،(1781)ومسلم،(4344)البخاريرواه(3)

-،(488)"الأوسطو"المعجم،(12341)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افنىالعذبالهورد

الطفر.بعذاللهرسوذت!طخالفتحيوم

عشرةن!صخبهاوأقام،رمضانيمنئمينلعشرالخفعةيوتمفتخهاوكان

غتبة،بنعبداللهبناللهعبيد)1(حديثمنالبخارئرواه،ركعتينئصفيليلة

.(2)ساتعابنعن

يومآ،عشرتسعة:عباسابنعن،عكرمةطريقمنأيضآالبخاريوروى

.عشرةسبععباسابنعنعكرمةعنداودأييكتابوفي،(3)ركعتينيصلي

:قالخضينبنمجمرانطريقمن"و"الترمذي،داود"أبي"كتابوفي

إلأئصفيلا،ليلةعشرةثمانبمكةفاقاتم،الفتخأيضآاللهرسولمغشهدث

.(4)ركعتين

خرقيمج!بررأالنبيأنأ:الخكمعنالمسعودفيطريقمنشعدابنوروى

مكة،قلإمحتىركعتينئصفيشئعآفساز،قضيقل!يصثالمدينةمنرمضانفي

رمضانشهرمنتميمالقيقتينخرقيئئم،الضلاةيقضيشهرنصفتبهافأقاتم

.(5)قيتخإلى

.(4/137)الضعفاء"في"الكاملفيعديوابن-

المثبت.والصواب،عبد"ة:الأصلفي(1)

.(4531)النسائيورواه،!البخاري"صحيحفيعليهنقفلم(2)

.(4704)البخاريرواه)!لا(

.(545)والترمذي،!2291)داودأبورواه(4)

.(2/431)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(5)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصك

علىبهامج!مررالنبيئفقامفذةفيالزواياثاختلفوقد:الحاكئمقال

،المغازيأصحابإلىفيهوالزجوغ،الضحيحفيفخزجةوكفها،آؤخهثلاثة

أقاتم:قالشهاببابنعنغقبةبنفوسىطريقمنرواةما:رواياتهاوأصخ

ليلة.عشرةبضغالفتحعاتمبمكةاللهرسوذ

فتحيومغيمواهل:جابرآسألت:قالؤفبطريقمنداودأبووخزفي

.(1)ال:قالشيئآ؟مكة

فتحيوتمالله4رسوقالعقير،بنعبيدعن"ا!ليل"فيالحاكمروى

لمحقدذلكفذكرث:الواقدفيقال:قالثئم،قكة"غتائملناتجلئ"لم:مكة

مكةمنالثه4رسوتغتئملم:4يقوأبيسمعت:فقال،عتبةبنيعقوقيابن

ويرجعون،فتغتفون،والجلعرفةالخزممنخارجةبالشرايايبدثوكان،شيئآ

إليه.

ضفوانمنقريشمننقرثلاثةمنالفتحعاتمالله4رسوواستقرض

درهم،ألفتأربعينزبيعةأبيبنعبدالثهويمن،درهمألفتخمسينأمتةابن

ألفآ،وثلاثينمئةفكانت،درهمألفطأربعينالفرىعبدبنخؤئطبومن

الخمسينالزخلفئجي!ث،الضغفأهليمنأصحابهبيناللهرسوذفق!مها

تجديمة)2(.بنيإلىبعثطالماليذلكومنأكثز،أو،ذلكمنأقلئأو،الذزهيم

.(2353)داودأبورواه(1)

.(5/99)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

:فقال،أشامةفيهافكققةالقخزوميةسرقتقكةفتحفيالحاكئمذكر

،(1)"اهذيلقطدثفحفد،بنثفاطمةسرقتلو،اللهخدودمنخذفي"أتشفغ

فاطمة.:الغخروميهواسئم

رمضانشهرمنتمينلياليلخمسالوليدبنخالدشرئةاللهرسوذوبعث

فريش،أصنامأعظتموكانت،لتفدقها؟بتخلهوهيئ،الغرىإلىمكةفتححين

يمنانة.بنيوجميع

رجعثم،فهدمهاإليها،انتقؤاحتىأصحابهمنفرسآثلاثينفيفخرج

لبم"فإئك:قال،لا:قالشيئا3"رأيت"هل:فقال،فأخبزة،اللهرسولإلى

ناشرةسوداةغزيانةامرأةفخرجت،سيقةفجزد،ضتغئظوهونرجغ،تفدفها"

إلىفرجغ،باثنينفخرلهاخالد،فضرتها،بهايصيخالشادنفجعل،الزأسيى

ببلادكمئعبذأنآيشتوقد،الغرىتلك،"نعم:فقال،فأخبزة،اللهرسول

.(2)ميقشبنيمنشيبانبنوشذنتهاوكانأبدآ،

ء5*

:!شؤاعالىالعاصبنعمروشرئة+

بنشؤاعأباسمأشفي،مهملةعينالألفوبعد،المهملةالسينبضم

.(5304)البخاريرواه(1)

مكة""أخبارفيوالأزرقي،(16/232)"دمشقخل!ات"فيعساكرابنرواه(2)

.(2/541)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:وانظر،(127:)ص
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصذ

إلياشبنمذليكةبنلهذيلصنموهو،امرأةصورةعلىوكان،آدتمبنثي!ثل

فضز.ابن

تخخونبزقاطوكان،لفذيلصارثئم،نؤحلقومكان:الجوهرئقال

بساحلمكةمنأميالثلاثةعلىجامعةترية:الراءبضموزقاط،(1)إليه

البحر.

فانتهيثعمزو:قال،مكةفيحتلقارمضانشهرفيإليهعمزوخرج

:قال،أفدقةأناللهرسوذأمرني:قلثتريذ؟ما:وقال،نالشاليوعنذةإليه

الباطليعلىأنتالآنحتى:قلت،تمتع:قاليتم؟:قلمت،ذلكعلىتقدرلا

أصحابي،وأمرت،فكسرته،منهفذنؤت:قاليئمهمر؟أوتسقعوهل،ويحك

:قال؟رأيتكيف:للشادنقلتثئمشيئأ،فيهآحذفلم،يخزانيهت!يبفهذموا

.(2)هئلأسلصث

ء5+

:قناةإلىالآشقليزيدبنشغد!شرتةء

مشددةمفتوحةلامثمالمعجمةالشينوفتحالميمبضم،بالفشقلوهو

.(سوع:دة)ما،(3/3321)يللجوهر"الصحاح":نظرا(1)

سعدلابن!الكبرى"الطبقات:وانظر،(131:ص)مكة""أخبارفيالأزرقيرواه(2)

(2/146).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

التسائلث(13دمالأن؟بقناةوشفيتفذيد،علىفشرفةتنئةوهي،لامثم

إليها؟زيدبنسعذمكةفتححينالله4رسوبعث،ئران:أي؟بهائفنىكانت

.وغشانوالخرزجللأؤسوكانت،لتفدقها

الشادن:فقال،شادنوعليهاإليها،انتهىحئىفارسأعشرينفيفخرج

وخرجت،إليهايمشيسعدفأقبل،وذاكأنت:قالقذقها،:قالئريذ؟ما

:الشادنفقال،ضذزهاوتضرلمح!،بالؤيلتدعوالزأميىثائرةسوداءعريانةامرأ

ومغةالقحتمإلىوأقبلفقتلها،سعدفضربها،غضتايكبعفقدوتلثضناة

إلىراجعآوانصرف،شيئآيخرانتهافييجدواولم،فهدموة،أصحابه

.(2)رمضانشهرمنئمينل!ي!ثذلكوكان،الثهرسول

ء

يمنانة:بنقناةعبدبنعامربنتجديمةبنيالىالؤليل!بنخالل!شرتةء

يوئموهو،ثمالنسنةشؤالفيتقفقمناحيةليلةعلىمكةأسفلوكانوا

بعثةبمكةالثهورسوذ،الغرىقذممنالوليدبنخالذرجغلقاالغقيصاء،

مئهثلاثفيفخرقيمقاتلآ،يبغثهولم،الإسلامإلىداعيأتجديمةبنيإلى

شقيم.وبنيوالأنصارالفهاحرينمنزخلآوخمسين

وضذقناضقيناقدمسيمون:قالوا؟أنتمما:قال،خالدإليهمانتهىفلخا

المثبت.والصواب"منا"،:الأصلفي(1)

.(2/461)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصك

عليكم؟الشلاحباذفما:قال،فيهاوأدناساحاينا،فيالمساجذوبنينابفحفد،

فاخذنا،فمتكونواأنفجفنا،عداوةالعربمنقوموبينبينناإن:فقالوا

اسثتأيح!زوا،:لهمفقال،فوضغوه:قال،الشلاخضفوا:فقال،الشلاخ

كانفلقا،أصحابهفيوفزقهمبعضأ،فكتفتبعضفمفأمر،القوئمفاستأسز

والفذاقة:،المعجمةبالذالففئذاقهأسيز،مغةكانقن:خالذنادىالشخر،في

بالشيف.عليهالإجهاز

أيديهم.فيكانقنفقتلوا:شقيمبنوفأما

،!جالنبىذلكفبلغ،أسراهمفأرسلوا:والأنصارالمهاحرونوأما

طالب،أبيبنعلىوبعث،(1)"دلاخصغغمقاإليكأبرأإلئي،"الففئم:فقال

.(2)منهمت!هذوماقتلاهملهمفؤذىمالآ،وأعطاه

الكلب.ثقنتيعطيهمإلةحتى:الحاكمقال

أبيه:عنسالمحديثمن،"النسائيو"كتاب،"البخاري"صحيحوفي

فلم،الإسلامإلىفدعافم،تجديمةبنيالىالوليدبنخالذبعث!عالنبىأن

يقتلخالدفجعلضتأنا،ضتأنا:يقولونفجعلوا،أسلمنا:يقولواأناون!يمخي

وتأيحهمز.

أقتللاوالله:فقلث:قال،أسيزةمئارجلكلإلىودفغ:غمزابنقال

.(0844)البخاريرواه(1)

.(2/148)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

كأ!برو،اللهرسولعلىقدفناحتىآيحميزةأصحابيمنرجليقتلولا،أسيري

خالد"صنغمفاإليكأبرأإلئي،"القفئم:وقال،رأشةفرفع،لةفذكرنا

.(1)مرتين

وفقحالمعجمةالغينبضم:الغضيصاء:كتابهفيالتكرخغبيدأبووذكر

تجلإيمة،بنيبديارموضع:وقالالتصغير،لفظعلىالمهملةوبالصاد(2)الميم

.أصابقنالوليدبنخالذمنهمأصابوهناك

وغؤفآخالد،غتمالفييرةبنالفاكةالجاهليةفيقتلتيمنانةبنووكانت

بيتهمالأمزوسكنغققتفما،ثتم،اليمنمنضادرانوفما،الزحمنعبدوالذ

فزيش.وبين

كانوا-هؤلاءتجديمةبني:يعني-أئقميرىالتاسوبعفق:قالثئم

.(3)هفعبثأرلئدرك؟بهمأوقعخالدآوأن،فسلمين

نأ:عباسابنعن،عكرمةإلىبسندهالئسائىالزحمنعبدأبووروى

منهم،لسثإلئي:لهمفقال،رجلوفيهموغيفوا،،شرتةبعثع!عىالنبى

بدامابياصنعواثتم،نظرةإليهاأنظزفذغونيفلجقئها،،امرأةثق!ث!غإلئي

وذكر،الغيشنقادقبلقث!يتخأسئيمي:لهافقال،طويلةأذقاءامرأةفإذا،لكم

.(5045)والنسائي،(0844)البخاريرواه(1)

المثبت.والصواب،""العين:الأصلفي(2)

.(3/065)للبكري"استعجمما!معجم:انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهيخافصك

فجاءب:قال،غئقةفضربوا،فقذفوه:قال،قذيخئك،نعم:لتقا،شعرآ

علىقدفوافلقا،ماتتثتم،شفقتينأو،شفقةفشققت،عليهفوقعت،المرأة

.(1)"!زجيئم3زجلفيكمكان"آقا:اللهرسوذفقال،الخبزأخبروه،الثهرسول

طريقمنأوردهأنبعدالحدي!ثهذاوأورد،صحيخإسناد:الحاكئمقال

تجديمة،بنيبهاأصالتالذيخالدخيليفيكنث:قالأبيهعنخذزد،أبيابن

فقال،منهبعيدغيزمجتمعاتونسوة،برقهعنعهإلىيدهمجموعةفتىإذا

أقضيئحتىالئسوةهذهإلىفئقذقني،الزقةبهلإهآيخدت!نأهل،فتىيا:لي

فأخذث،سألتمايسيز:فقلث:قاللكم؟بداماتصنعونثتم،حاجةإليهن

فحذث،غئقهفضربث،بهانصرفثثئم:قال،شعرآوذكر،إليهنققزئئه،بزقيه

مات!ت)2(.حئىئقئفهزالتفما،غنفهضحرتتحينإليهقاقتألقاحضرهاقن

*+ء

ص"*ء
حنين:غزوةء

السبتيوتمثمالبة!سشؤالمنخقؤنتياليل!ي!تع!يررالله4رسوإليهاخرقي

قريبأ.وياتي،ذلكغيزوقيل،مكةمن

منقريمبواد:البكرخوقال،تياليثلاثمكةوبينبيتهواد:وخنين

مهلاييل،بنقانيةبنبختينشفيئميلآ،عشربضعةمكةوبينبينة،الطائف

.(8663)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

.(27/339)"دمشق"تاريخفيعساكرابنأيضآرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افننالعذبالمورد

اسملأنة؟العرفيألئتةوزتما،(1)ءاماسئملألةالتذكيز؟عليهوالأغل!ث:قال

.غزفاتوراءلئقعه

وثميف،قؤازنأشرافثمشت،مكةفتخلفابهيناللهرسوذأن:وسبئها

التضرفي،عوفبنمالكمه!يئروكان،وجمعواوحشذوا،بعفيىإلىبعضها

ذلكأنوزعم،وأبنايهمونسايهمبأموايهمومغهمفجاء،سنةثلاثينابنوهو

لفوشهم.بهئحمى

،بالحربومعرفيهبرأيهي!يفنكبيزشيخمغهمالضقهبن3ريذوخرج

الله،رسولإلىالضي!يزفأجمعوا،تأتيهموالأمدا؟،بآؤطاسترلواحتىفساروا

فيهم؟فادخل،اذه!ث:فقالخذزد،أبيبنالزحمنعبذاللهرسوذفبعث

.(2)بخبرهمجاءثئم،يومينأويومأفيهمفقكثط،فدخل،خبزهملنالتعلتم

السبتيوممكةمنالثهرسوذفخرج،بختيننزلحينبعثةإنة:وقيل

.(3)لاؤشمنخقؤنتياليل!يست

الاثنينخرقيألة:الحكيمعن،المسعودفيطريقمنمكةفتحفيوتقذم

القائل:قوذيكونانوتحتمل،أصخوالأؤذ،رمضانشهرمنتميتالليلتين

الخروقيسائرآخرجوألة،إليهابتجهينرهرمضانشهرمنبقيتالليلتينخرجإلة

.(1/471)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(1)

.(121-5/512)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

.(2/015)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصك

آلافعشرة،الفسلمينمنألفآعشزاثنيفيشؤالمنتياليل!يمثالفحقق

قكة.أهليمنوألفان،للفتحمغهجاؤواالذين

خقفبنأمتةبنضفوانمنهم،الفشركينمنناسمغهوخرج

بمامئةأربغ:وقيل،دزعمئةمنهاستعارقل!الثهرسوذوكان،البقحى

حتىضضمونةغارتة"بل:قالفحفذ؟ياأغضبآ:فقالمجذيها،يمنئضيخها

.(1لؤذتها")

"قننرئنا:خنينآأرادحينقالالثهرسوذأن:"و"مسلم،""البخارفيوفي

الفحضمثوهو،(2)"رفكلاعلىتقاشفواث!يحيمنانةبنيبخيفالثةشاءإنغدآ

أليميدبنغتالتقكةعلىواستعمل،أترفييمنىإلىوهو،ومنىمكةبينفيما

أمتة.الييمبنأبيابن

دي!ذرة،:""ا!ليلوفي،خضراءشجرةالأعراهمبخقاذراىطريقهوفي

الكقازإليهايخرفي،أنؤاطذاتئسقىمعروفةشجرةالجاهلئهفيلهموكانت

ئغطفونقا.الشتةفيمعلومآيومآ

"الثة:فقال،لفمكماآئؤاطذاتهلإهلنااجعل!الثهرسوذيا:فقالوا

قنشنقتتركئن،آلهةلفمكماإلهآلنااجعل:فوسىقوئمقالكمافلئمأكبز،

صفوانحديثمن،(5779)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(3562)داودأبورواه(1)

!ته.اميةابن

!ه.هريرةأبيحديثمن،(4131)ومسلم،(1251)البخاريرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالورد

.(1)((ةذفلابالفذةخذؤقبقكم

وقيل:،(2)هقيمجناليوتمنغل!تلن:قالالخنود،كثرةبكرأبورأىولقا

.(3)كلذقالغيزةإن

شؤال،منخقؤنتياليلعشرالثلالاءليلهمساءحتينإلىاللهرسولوانتهى

وأصحابه،الثهرسولبخبرتاتوتةنقرثلاثةالتضرخغؤفبنماللئوبعث

رأينا:قالوا؟شأنكمما:فقال،الزغبمنآؤضالهمتفزقتوقدإليهفزجعوا

ينقةفلم،ترىمابناحلئآنتماشكناما!فوالله،ئفقخيليعلىبيضآليجالآ

.(4)كلذ

وأمرهم،فعتآهم،أصحابهإلىعوفبنمالذغقد،الفيلكانولقا

صفوفآ،وضقهمالشخر،فيأصحاقيالله4رسووعتآ،واحدةخضلةيحملواأن

وكان،وتيضتةويمغقزةدزعيناللهرسوذولبس،والزايابالألويةووضغ

يوشن،طريقمن""الضحيحكتابهفياللهرحمهمسلمفذكريوقئد،بغلتهراكبآ

فيحبانوابن،(18511)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(1802)الترمذيرواه(1)

القذة"حذو:قولهدون،!هالليثيواقدأبيحديثمن،(6702)"صحيحه"

حديثمن،(4/125)"المسند"فيأحمدالإمامعندحديثفيوجاءت،بالقذة"

!ه.أوسبنشداد

.(2/515)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنذكره(2)

.(5/123)للبيهقي!النبوة"دلائل:انظر(3)

.(5/123)للبيهقي"النبوة"دلائل:انظر(4)
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بمغزواتهيخافصك

شهدث:العتاشقال:قالالفطلبعبدبنعتاسبنكثيرعن،الرهرفيعن

قزوةلهأهداهابيضاء،لةبغلهعلىاللهورسوذ،حتينيوتماللهرسولمغ

الخذامى)1(.لفاثةابن

غرؤنا:أبيهعن،اكؤعبنسلمةبنإتاسروايةمنأيضآ""مسلموفي

الشفباص)2(.بغليهعلىوهو،اللهرسولعلىومررثختينآ،اللهرسولمع

بنكئيرعن،الرهرفيعنقغمر،طريقمن""ا!ليلفيالحاكئموذكر

شفباة،تغلهعلىوهو،ختينيوتماللهرسولمغشهدث:أبيهعن،عتاس

الخذامى.لفاثةبنقزوةلهوأهداهابيضاء:قغمزقالوزتما:قال

التيوهيالبيضاء،ئسقىيومئدعليهاكانالتيوالبغلة:الشهيليوقال

.(3)ثورنلهأهداها

التي""السيرةفيوذكزة،ذلكفيالذمياطىفحفدأبوشيخناوتبعهم

ذكرت،سيدييا:لهوقلسظ،اللهرحمهسألته،عليهاوقفتولماغجلها،

البيضا4بغليهعلىيومئذكانالسلامعليهالنبىأنعملتهاالتي"السيرة"في

شتفباء،بغلةاللهلرسولأهدىالمقويممنأنمنهاأزواحهبابفيوذكرت،دئمدل

لها:ئقاذشفباةبغلةلهكانتبغايهبابفيأيضآفيهاوذكرت،دفذلوهي

.(1775)مسلمرواه(1)

.(1777)مسلمرواه(2)

.(4/228)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)
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بم
الهنىالعذبالورد

ترخخ،سيدييا:لهوقلث،الإسكندزئةصاح!ثالفقؤي!نله*أهداهادئمذل

دئمذل،ألقاذكرتمالتيبغليهعلىيومئذكانألةتبغةوقنشغدابنقوذعندكل

"صحيحه")1(،فيمسلئمرواهماعلىالفققلهممنله*أهداهاالتيهيدئمذذوأن

قزوةتجله*أهداهاالتيبغليهعلىكانألةتبغةوقن

هذهلسيرتيكيبتلكن،"مسلم"صحيحيتبعأنينبغيكانبائةفأجابني

شيخنا.كلائمانتهى،والفؤزخينالقغازيأهليمنجماعةبهقالوقد،خ!ن

بينالجمغوتجخ،البغلتينختينيوتمركستر!ءيكونأنوتحتيئ

الكوفىغئذوسبنالخسينبنفحقدبنعلىالحسنأبوذكزوقد،الزوايات

دئمذذئسقىبغلةلهكانالشلائمعليهألة:"السلامعليهخيله"اسماءكتابهفي

لهاقالالتيوهيشفبا"وكانت،الإسكندرتهصاح!ثالفقؤقم!نله*أهداها

أعلم.وتعالىسبحانهواللهازتضي)2(،:حتينيوتم

علىتذذالبغلةاليومذلكفيالسلائمعليهوزكوئه:الغلماءقال

شجاعيه.

خالوط،أجوفتوادفيانحذرنا،ختينوادكناستقبلناولقا:جابرقال

،الواديإلىسبفوناقدالقوئموكان،الضئحغماتهفيانحدارآفيهنتحدزإتفا

فشذوا،فنحظونونحنوأعذوا،،وتهتؤوا،وقضائمهضمغابهفيلنافقكئوا

.(1775)مسلمرواه(1)

."ارلضي":بدل""البذي:فيهوقعلكن،(332)"النبوة"دلائلفينعيمأبورواه(2)
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بمغزواتهفيفصك

مكة،أهلوتبغهم،فوئيةشقيمبنيخيلمتافانكشفواحد،زجلشذةعلينا

فئقنرمين.التاشتبغفمثئم

أنا،إلىقلتمزشولهوآئصازالله"أئصاز:4يقوالله4رسووجعل

يقوذوهو،الثهرسوذوعطفتعبدالثه")1(،بنفحقذأنا،الثهرسوذ

كاناللهرسوذأنطنذلكيقوذعليهمغاطفآاللهرسوذرأىفقن،ذلك

فثقنرمآ.

علىومررث:قال،اكؤعبنشلمةحدي!ثمن"مسلم"صحيحففي

نإ:وقيل،ذكرئهماالحدي!ثهذاعنالجوالث:فقيلفنقزما32(،اللهرسول

صزحكما،الفنهنرئمهؤشلمةوأنالاكوع(،بن)سلمةيمنحاذ)فنهزمام

انهزتم)3(.النبىأنئرذولم،نفمي!هبانهزايم

فئقنرمآ،الثهرسولعلىومررث:وفيه،سلمةحديثمنالحاكئمورواة

غشواولقا،قرعآ"اكؤعابنرأى"لقد:اللهرسوذفقال،بغليهعلىوهو

بهاستقبلئتم،الأرضيىئزابمنقئضةقتفقئئم،البغلهعننزذ،اللهرسوذ

.(4)ؤجوقفم

.(3/376)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(1)

.(1777)مسلمرواه(2)

.(12/122)للنووي"مسلم"شرح:انظر(3)

.(1777)أيضأمسلمرواه(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

الإجماغولفل،القؤاطنيمنموطنفيكأ!يورانهزتمما:الضحابةقالمب

كاناالحارثبنشفيانوأباالعتاسنفإن؟انهزافهئعتقذأنيجوزلاأئةعلى

.(1)؟دغلاإلىالتقذيمإسراععنتكفآيهابغليهبيخايمآيخذين

ذلكفيعيههالتبيمغثتتاوهما،(2)حديثهفيالتزاءبذلكوصزخ

بنوفثم،زيدبنوأشامة،عئاسبنوالقضلوعليئ،وغمزبكروأبو،الوق!ب

بنالحارثبنوربيعةيومئذ،وفيل،أئمنأئمبابنالقعزولهثوأئمن،الغتاس

الفطيب.عبد

عبدبنالحارثبنشفيانأبيبنجعفزفيهمأنالتزعبدابنوذكز

تقب،أبيابناوفعئ!بوغتبةختينآ،يشهذلمتجغفرآإن:وقيلالفظلب)3(،

"الشيرة"،هذهمنأعمايمهذكرعندالغنيعبذمحقدأبوالحافظذكزفما

ختين.يوم"بح!النبيئمغثتتاوأتفما

وفغئمبغتبةشهذ:تكاربنالربيزوقال:قال،الأثيرابنكذلكوذكزفما

وكذللث،(4)بمكةوأقاما،ثبتفيقنوكانا،اللهرسوليمغختينأتقبأبيابنا

مغشهذالفطلبعبدبنالربيربنعبذالثهإن:الغنيئعبذفحقدأبوقال

يومئد.وثبتحتينآ،كأبحبررالنبي

.(12/58)للنووي"مسلمشرح":وانظر،(1775)مسلمرواه(1)

.(1776)ومسلم،(9270)البخاريرواه(2)

.(225:)صالبرعبدلابنالدرر!":انظر(3)

.(3/588)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)
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بمغزواتهفيفصك

ثبتمقنإنة:قيلوقد:طالبأبيبنغميلترجمةفيالأثيرابنقال

.(1)هثلارسولمغختينيوتم

فلإفتختينيوتمألةطلحةأبيبنغثمانبنشيبة:التزعبل!ابنوذكر

يوقئد)2(.ضبزمقنوكان،اللهرسولمغوقاتل،فأسلتم،قلبهفيالإسلائم

الوق!ب،ذلكثبتقنخملهفيكانتمفحانبنهمتشقيمأتمإن:وقيل

الخنخر،عنف!ئلت،فحتنرمةزؤجها،طلحةلأكايتييرآفضيمكةخنخروبيدها

.(3)هبتغخئهالفشركينمنأحدمئيدناإن:قالت

!ثئه:اليومذلكفيالمطلبعبدبنالعتاىوقال

وآقشغوامنفمقزقذقنقزؤقذي!عةالخز!بفيالثهزشوذنضزنا

يتؤخغلااللهفيقشةيقاهمي!فتبالجقاتملاقىانز!فاغو

العئاىوكانوثامئنا،:الثانيالبيتوفي،شبعةالخزلمحبفي:وروي

قغشزيا،الأنصارمعشزيا:ئنادكنأناللهرسوذفأمزة،حذآالضؤتتجهيز

كان:قيل،ضيمأالعئاشوكان،الفهاحرينقغشزيا،الشجزةأصحالمحب

وشفعالغابهوبين،فئ!مغهم،بالغابهوفم،يخفماتهفئنادي،ب!فعتمفث

.(4/71)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(2/712)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

،(2/60)الأولياء""حليةفينعيموأبو،(3/081)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(3)

!ه.مالكبنأنسحديثمن
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بم
الهننالعذبالمورد

اميالي.ثمانية

إلىختتإذاالإبلكأنهمعليهالفسيمونأقبل،العتاشنادىولقا

فاشرفت،الفشركينعلىفخقفوا،لتيكيالئيلثيا:يقولون،أولادها

د!أنا:ويقوذ،(1)"الؤطي!منخجيئ"الآن:فقال،قتايهمإلىونظز،الثهرسوذ

الفطي!ث")2(.غئدابنأنا،كدلثلاالتبيئ

الغقايم،هذافيبالذكرالفظيبعبذخمنإئمار!أكالنعىأنالخظالىذكر

زؤيامنوغرفتاشتهزيما؟الشذوإزاله،لن!ؤيهتئبيهآ؟التاشانهزتموقد

،ذاكأنا:يقوذفكالة،والكقانالآخبازبهأنبأتولما،الفتقذمةالفظلبعبد

وقغفول!"3(.ققتوذألةوتالئوا،عنةتنقنرفوالئلأ؟بهؤمجذثيمقائذفلا

الفطيب:عبدابنأنا:ختينيوتمقوئهوأفا:الفندرئفحقدأبووقال

زؤياإلىأشازلكئة،الكفاليإلىالانيساقييكزةكانلأئة؟افيخارآيذكزةفلم

بها،فآدكزفم،لئؤتهدلائلفيها،بيتفمفيمامشهورةكانتتالفطلبعبذزآها

شلإيدأ.لهتالآالتاشواقتتل

علىبطتهافوضغت،""ائتدي:لتغقيهوالسلامالصلاةعليهالنبىوقال

.(1775)مسلمرواه(1)

سعدلابن"الكبرى"الطبقات:وانظر،(1776)ومسلم،(9270)البخاريرواه(2)

(2/115).

.(461-1/451)للخطابي"ن!لا"معالم:انظر(3)
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بمتهاغزو3فصك

القنريمة،فكان!بؤخوههم)1(،فيبهافزمى،ئراهمبمجنخفنةفاخذ،الأرضيى

فناوتههـ،الأرضيى")2(،منخضبآ"نآوئني:للعتاساللهرسوذئالبل:وقيل

فيالثةوقذفتالكغبه")3(،وزفي"انهرفوا:وقال،الفشركينؤجوةبهافرمى

الآخر.علىمنفمأحدتفويلافانفرفوا،الزغ!تففوبهم

انئهيئى!حهزمنافمأنتبثنافما،الفسلمينتمينا:أسنقتمقنبعفقوذكر

دخقهاإلأعينتئقفلم،بئراهمبؤخوقناوزمىفرجزنا،بغلهراكبالزخليإلى

قالذلكوفيأعقابيا)4(،علىرجعناأنان!فنأققكناوما،الئزالبذلكمن

زقن(ألتةزضيئتؤتبهنئإذزميت!وما:تعالىقولهفيبعفالغقماء

.!71:الأنفال1

أحدتفويلاالفشركونوانهزتم،رجاليأربعةالفسلمينيمنواستشهد

الفسيفونفخيق،عليهفلإزقنئقتلأنع!بىاللهرسوذوأمزأحلإ،علىمنفم

ع!يرر،الثهرسوذذلكفبلغ،الذزتةقتفواحتىيقئفونقم)5(جعلواأ9فعليهم

.(2/169)"تاريخه"فيوالطبري،(332)"النبوة"دلائلفينعيمأبورواه(1)

.(2/151)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنذكره(2)

"الكبرىالنسائي"سننوفي،(1775)مسلمرواه"الكعبةورب"انهزمواقوله(3)

منذكرغيرمن،حصياتأخذأنه:(1/257)أحمد"الإمامو"مسند،(8647)

إياهن.ناوله

.(226:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(4)

.(3/336)الجوزيلابن""المنتظممنوالمثبت،""فيقتلونهم:الأصلفي(5)
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بم
افننالعذبالمورد

منوفيلالذزتة)2(،قتلعنونهى،(1)"ةئقشفقةقييلآقتل"قن:فقال

الأجلافتلأن؟زخلانثميفمنالأخلافيويمنزخلآ،سبعونالفشركين

سريعآ.انهرفوا

يمنناسفيالطائفجضندخلحتىالتضرئغؤفبنمالذوهرلت

عليهلزدذتم!يمآ،أتايي"لو:قالاللهرسوذأنبلغهثئم،قويمهأشرافب

ن!خو،واستعمقةوماته*،آفقةاللهرسوذفأعطاة،فأسلتم،(3)""هتاقوأفقة

:وقال،سئلافهإ

فخقدكمثليكفهيمالتاسفيبمثيهشمغثولارأيثإنقا

وحدروه،كفةذلكفخمغ،ئجقغأنوالغنائيمبالشئىاللهرسوذوأمز

بعفقزك!غو،الطائفمناللهرسوذانصرفتأدبإلىبهافوقفق،الجيزانهإلى

الضقهبندزيذوأذرك،بتخلةوبعضهم،بأؤطاسالفشركينيمنالفنقنرمين

يوقئل!.ففيل،قؤافينبنيمنالخشمى

الخزقيلفشاهذيهبقتلإ؟اللهرسوذفأمزيوقئد،أيح!زدزئدآإن:وقيل

وهؤ،سنهومئهجشرينابنوقيل،ومئهيحمئينابنقيليوتموكان،فيهاورأيه

!ئه.قتادةأبيحديثمن،(1175)ومسلم،(2973)البخاريرواه(1)

،(3/435)"المسند"فيأحمدوالإمام،(8616)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(2)

سعدلابن"الكبرى"الطبقات:وانظر،!هسريعبنالأسودحديثمن

(2/151).

.(19/352)الكبير"!المعجمفيالطبرانيرواه(3)
http://www.al-maktabeh.com



غزواتهيطنص

مذكور.وشاعر،مشهورفارس

بم

،!يء

:آؤطاسغزوة+

بينالقغاريأصحا!يذكزلم:"الإكليل"فيالحاكمعبداللهأبوقال

عامرأبابعسظالثهرسوذلأن؟بيتفماوأؤطام!،أخرىغزوةوالطائفختيق

وأصحابه،الطقهبندزيدإلىأؤطاسإلىحتينمننرغجينالأشعرفي

اللهرسوذلأن؟وغيزهإسحالقبنمحمذأفمقهاوإئقا،وقتقفمالثهو،فهرقفم

بتف!يمه.يخربخلم

:قالفوسىأبيعن،ئزدةأبيعنئزئد)1(طريقيمنرواةمابسند؟وروى

فوسىأبيغئموهؤعتيد،واسفه،عامرأبابدث،ختينيمنكأجرالنبىفرغلقا

.أصحابئ!2(اللةوهزتم،ففيل،ذزيدآفلقيئ،أؤطاسجيمثيىعلىالأشعرفي

بنيمنرجلزماة،زكتيهفيعامرأبووزيميئ؟زيد،قتلتقذموقد

قن،غميا:فقلت،إليهفانتهيت:موسىأبوقال،ركتيهفيفآثتته،جشم

قد،غئميا:فقلث،فقتلتة،فقضذئه،الخشميئالزخلإلىفاشاز؟رماك

:وقال،الذئممنةفتزا،فنرغئه،الشفتمهذافانزغ:قال،ضاجتكاللةقتل

استغعز:للثيقول:"هلوقل،الشلاتممنيمج!يرراللهزشوذآقرىة،آخيئنيا

المثبت.والصواب،"يزيد":الأصلفي(1)

.(6804)البخاريأيضأرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

.ماتثئمت!يميرآ،وقكسظ،التاسعلىعايمرأبوواستخققيي،لي

فتوضأ،بإنايالله4رسوفذعا،أخبرته"!يرر،اللهرسولإلىرجعتفلقا

أبيلعبيل!اغعز،"القهتم:قالثئم،إئطيهبياضنرأيتحتىيديهرفغثئم،منه

التاس":منكثيرأو،خفعكيمنكثيرفولهقالعياقهيوتماجعفة،القفئمعامر،

دنته،قيسبنلعبداللهاغمر"القهئم:وقالفاستغفز،،اللهرسوذياولي:فقلست

.كريمآ")1(فذخلآالقياقهيوتموأدخفة

الفشركين،منإخوةعشرةآؤطاسيوتملقيئعامرأباأنإسحالقابنوذكر

الففئم،:ويقوذ،الإسلامالىيدعوةوهوعليهفحملالعاشز،كانحتىفقتقفم

فقتقهعامر،أبوعنهفكفت،علىتشهدلأ،اللهئم:الزجلفقاذ،عليهاشقذ

العاشز.

"هذا:قال،رآةإذاالثهرسوذفكان،إسلافهن!خف،بعذأسلتمئئم

خشمبنييمنآخؤافييوقئدهشايمابنذكزفيماعامرأباورمى،عايمر"أبيشريذ

أبوالنامنوؤيي،فقتقة،زكبتةوالآخز،قلتةأحذهمافأصاقي،فعاويةابن

فقتقفما)2(.عليهمافحمل،فوسى

بندزيل!بنشقمةعامجرأبارمىالذيأن:التزعبدبنغمزأبووذكر

الغلاءوفما،خصتمبنيمنزخلالبعامرأبارمىبل:وقيل:قال،الضقه

.(6804)البخاريرواه(1)

.(5/126)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)
http://www.al-maktabeh.com



بماتهغزليفيفصك

.زكبته!1(والآخز،قلتةأحذهماأصاقي،الحارثابناوآؤقى

ف!افواوالشتايا،بالغنائمالفسيغونوطمز،بأؤطاسالفشركونوانهزم

أختإلتي:لهمفقالت،العرىعبدبنالحارثابنةالشيماءالشئىفي

الله،رسوذبهاأتؤاحتىيصدقوهافلم،إرضامجهعنذذكرلهاوتقذتم،صاحبيهم

فيغقهمضتهاغضة:قالتذلك؟"غلامة"وما:فقال،أختكإني:فقالت

وطلبت،عليهوأجل!ها،رداءةلهاوبسط،فعرقها،فتوزكتكوأنا،طفري

.(2)ففعل،قويمهاإلىالزجوغ

عليهوجعل،الجيزانهإلىفخجغت،والأمواليبالشبايااللهرسوذوأمز

الخراعى.ؤزقاءبنئذئل

8!ي*

الكقينن)3(:ديالىالذؤسئغفروبنالطقيلشرتة"+

بنثعلبةبنربيعةبنغتبةبنرافعبنالحارثبنخغمةبنعمروضتم

.(227:ع!لالبرعبدلابن"الدرر":انظر(1)

.(5/128)هثاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

الفاء،وكسرالكافبفتح(8/521)"الباري"فتحفيحجرابنالحافظضبطه(3)

وتشديدالكافبفتح،الكقين:(42/318)كفف(:)مادةفي"العروس"تاجوفي

فيياقوتوقالكزتير،:قال:(36/58)كفن(:)مادةوفي،المفتوحةالفاء

الأنف"!الروضفيالشهيليوقال،كف!تثنية:(4/472)"البلدان"معجم

.للضرورةالشعرفيخففإنه:(2/170)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


افننالعذبالوردبم

العرببينلهوكان،ذؤسبنفئهببندفقانبنغانمبنعامربنئؤقي

خشب.منوكان،سنهمئهثلاث

الطائف،إلىالضيميزالثهرسوذأرادلغاثمالبسنةشؤالفيوكانت

ويوافته،قوقهيستمذأنوأمزة،تهلإمهالكقينذيإلىعمروبنالطفيلستز

فيالتازتخثيوجعل،الكفينذافهدتم،قومهإلىشريعآفخرقي،بالطائف

:ويقوذ،ؤيحرفه،وجهه

يميلادكامنأقذئمميلاد!لاغتادكامنث!تالكقينذايا

فؤادكا)1(فيالئازخشيثآنا

بعذبالطائفاللهرسوذفؤاقؤايح!زاعأ،مئهأربغقويمهمنمغةواجتمغ

وقئخييتي)2(.بذتاتهوقلإتم،تياليبأربعضقذمه

عه

الطائ!:غروةء

دقآأصالتالضذفبنالذمونأن:الشتربعفأهلذكز:الشهيليئقال

ئطيفثحائطآلكمأئنيألا:لفموقال،فيهمفأقاتم،بثميفققجق،قويمهفي

الطائفث.بهف!فيئ،فبناةببقدكم؟

.(1/131)مكة"أخبار"فيالأزرقيرواه(1)

.(2/157)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهيطنصك

،119:القلم9(،قطافغقنهاطآبف:تعالىقولهفيالمفشرينبعف!وذكز

ثتم،كالضريمفأصبخت،موضيهامناقتلغها،جبريلالطائفثكان:قال

اليوتم،الطائفثحيمثأنزتهاثئم،البيتحوذبهاوطافت،مكةإلىبهاساز

الختةتلكوكانت،بهاوطافتعليها،طافتالذيالطائفباسيمف!فت!ت

ليونبالطائفوالشخزالماءكانثئمويمنضئعاء،منفراسخعلىبضروان)1(

مريمبنعيسىبعدالختهأصحالبيضةوكانت،الأزضينيمنحوتهاما

(2)ص
بي!يمير.

وتشديدأؤلهبفتحؤفي:-الطائف:يعني-اسقهاوكان:عتيدأبووقال

ثانيه)3(.

أؤذوهو،الغقالقهيمنالخيئعبدبنبؤفيشفتت:شفلبنفحقذقال

كلامآ.وذكر،نزلهاقن

ثمالبسنةشؤالفيختينيمنفنصزيخهبعذالطائفتكألجبرراللهرسوذغزا

بنف!ي!ه.الغزوةهلإهفيوقاتل،الهخرةمن

أمئة،بنإسماعيلعن،إسحالهقبنفحفدطريقمجنداود""أبيوفي

جينالثهرسوذسمعت:قالعمروبنعبلإاللهعن،بخيرأبيبنبخيرعن

المثبت.والصواب،""بضوران:الأصلفي(1)

.(4/025)،(2/229)للسهيلي!الأنف"الروض:انظر(2)

.(3/886)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالورد

ثميف،أبووهؤ-يىغاليأبيقبر"هذا:فقاذ،بقئرفقززنا،الظائفإلىخرجنا

الئققةآصاتتة،منةخرقيفلقا،عنةيدفغالخزيمبهذاوكان-ثفوديمنوكان

غضنمغة؟ينأئة:ذلكوآية،فيهفذين،القكافيبهذاقؤقةأصاتتالتي

فاستخرخوا،التاشفابتذزة،"مغةآضئئفوه،عنةنتشئمأنئمإنذقبيمن

الغضن)9(.

عن،القاسمبنزؤحطريقمنالشخيرابنحديمثفيزؤيتاةوقد

.(2)ةئمأبنإسماعيل

التمايته)3(.نخلةعلىاللهرسوذسللث:سالمبنالزبيعأبووقال

التقنطريقوهو،القنازلقزدنبطنيمنينصثؤاد:التكرئغبيدأبوقال

.(4)ةكمإلى

الزغاص.بخزةإلىوانتهى:سالمابنقال

على،المهملةالراءوفتحثانيهوشكونأؤيهبضئم:البكرئغتيدأبوقال

إلىمنسوبة-أؤلهبفتح:ياقوثوذكرها-الئقايمقئت!ب:الئخرةمنفغلوزن

وزتما:قال،نصربنيديارفييئةفيموضع:لفظهعلىشيءأو،الإبلزغاء

(1)

(2)

(3)

(4)

.(3588)داودأبورواه

.(6198)"صحيحه"فيحبانابنالطريقهذهمنرواه

.(2/552)للكلاعي"الاكتفاء":انظر

.(4/4130)للبكري"استعجمما"معجم:انظر
http://www.al-maktabeh.com



غزواتهفيفصذ

.(1)4الزغاتخرة:قيل

بم

علىالطائفمنأرض!:تحتهامنبائنتينالياءوتشديداللامبكسرويئة

.الثه)2(رسوذفهذقة،التضرفيعوفبنمالكجضنكانوفيها،يسيرةأميال

التضايئه،نخلةعلىشقك،الطائفإلىختينبعداللهرسوذسازولفا

ئخرةفيفابتنى،يئةيمن5الزغائخزةعلىثتم،الفقيحعلىثئم،قزنعلىثئم

فهذقه،،غؤفبنمالكبجضنيئةفيع!بررالتبيئوأمز،فيهوضقىق!جدآ،

فلقا،قافبعذةثانيههمحاسكانأؤيهبفتحالضيقة:"هليمقالطريتيفيسللثثئم

،(3)"!ر!يلاهيئ"بل:فقال،الضيقة:فقيلاشمها،عنسأذفيها،توخة

زخليأفيمنتريبآالضادزة:لهايقاذيي!ذزةت!حتنزذحتىمنهاخرقيثئم

واسكانالنونبفتحنخبعلىثئم،بقذيمهفأمز،بقايهمنةتمنغثميفمن

الطائف.وراءواد:موحدةباءثمالمعجمةالخاء

ثقيفث،فتحضنت،الغميق:لهئقاذبوادالطائفبفزباللهرسوذونزل

فأصيمت،العربخضونفيلهيمثللاثعيفوجضن،الفسيمونوحاصزفم

المسجدموضعإلىالقئزليذلكيمنالتبيئفراذ،بالئئلليجاذالفسيمينمن

الحمويلياقوت"البلدانو"معجم،(1/229)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(1)

للكلمة.ضبطأياقوتيذكرلملكن،(1/346)

.(4/1681)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(2)

.(172-2/171)""تاريخهفيالطبريرواه(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهننالعذبالموردبم

الشض!نتطفغلايزغمونفيماساريةبهوكان،وحاصزفم،اليوتمالمعروف

.(1)سالمبنالزبيعأبوذكزة،نقيفقلهاشبئإلأالذفرمنيومآعليها

ئصفيوكان،فتميقلفمافضرقي،وزين!ث،شقمةأئمنسايهيمنمغةوكان

عشزخمسة:وقيل،يومآعشزثمانية:وقيل،ليلةومجشرينبضعآالفتتينبين

يومآ.جمشرون:وقيل،يومآ

.(2)ذشبلاخيج!ضلاوهو،ليلةعشرةيضغ:ويقال:خرمابنقال

وبعث،ل!نهتكميهمماالجضنفيأدخلواقدالفشركونوكان

الإسلايم،فيبالقئخنيقزمىقنأؤذهم!الة،وزقافم،عليهمالقئخييقاللهرسوذ

أهلعليهمفضث،اللهرسوليإلىالطائفشويىمنالذئابابتحستقومونزذ

بالتئلي.وزقؤهم،الفخقاةالحديدكك!حيالطائف

فقيل:،تكزةفينزلتكرةأبومنهم،آخرونونجا،قومآمنهمفآصائوا

الفسلمينمنزخلإلىمنهمزخلكلئودفغ،اللهرسوذفآعتقفم،تكرةأبو

الطائف.أهلعلىذلكفشق،بفؤنه

زئدآ،قففوءةقغبةإلىأهدتت"رايث:(3)ركتلأبياللهرسوذوقال

-2/171)""تاريخهفيالطبريورواه،(2/256)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(1)

172).

.(432:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(2)

المثبت.والصواب،ءبكرة":الأصلفي(3)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهيطنص

يوقكمنهمئذليذألكأنمنما:بكرأبوفقال،فيها"مافقزالقديذفتقزها

.(1)سالمابنذكزة،"ذلكآزىلا"وأنا:الثهرسوذفقالئريذ،ماهذا

عن،عاصئمقاذ:(الطائفغروة)بابفي"صحيحه"فيالبخاركنقال

الظائف)2(.منوعشرينثلاثهثال!ثكأفيالنببئإلىنزلث:تكرةأبي

فسألوة،ذلكالفسيمونفقطغوتخريمها،أغتابهمبقطعاللهرسوذوأمز

فياللهلرسوليمؤذنولم،والزجملثهأذعهاإني:فقال،والزجيملئهيذغهاأن

ترى؟""ما:فقال،الذيلىفعاويةبننؤفلاللهرسوذفاستشار،الطائففتح

.تضزك)3(لم،تركتةوإن،أخذتة،عليهأقصتإنخخرفيثعقمث:فقال

فضغ،بالزجيلالتاميىفيفآدن،الخظاببنغمزالثهرسوذوأمر

الله:رسوذفقال!الطائفث؟علينائفتخولم،نرحل:وقالوا،ذلكمنالتاش

الله:رسوذفقاذ،حزاحاثالفسيمينفأصاقيفغذوا،"العتالعلى"فاغذوا

يرحفونوجعئوا،وآدغئوا،بذلكف!زوا،"تعالىالثةشاءإنقالهفونإتا"

وحذة،اللةإلأإلةلا:"فولوا:الثهرسوذلهموقاذ،تضحذ)4(اللهورسوذ

"القفئم،:اللهرسوذقاذثئم،"ؤخذةالآخزالتوقرتم،غئذةونصز،ؤغذةضذدق

.(2/172)"تاريخه"فيالطبريرواه(1)

.(0724)البخاريرواه(2)

.(2/172)""تاريخهفيالطبريرواه(3)

.(1778)ومسلم،(0704)البخاريرواه(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

.(1)"بهئموأبثميفآافل!

الهننالعذبالورد

اللهرسوذوانصرفتزخلآ،عشزاثناالفسيمينمنبالظائفواستشهد

الحرفينفيمذكورة،المهملةوالحاءبالجيموهي،دخنىعلىالطائفعن

ظهزةومسخ،(2)هدهدخنىيمنآذتمخلق!الثهإن:قيلوتقضر،وتقذمعآ،

الأزاك)3(.بتغقالب

إلىوأضاقة،غزفةفزقيجبل:الشخالمحبنغقان:الأثيرابنوقاذ

لعلؤ؟.؟فوقهتزكدلأئة؟الشحا!ب

عهعهعه

بالجيزانم:ختينغنائميشقؤذكز+

والسلائم.الصلاةعليهالنبيئغفرةفيالجيزانةضبطتقذتم

وكان،القغدةذيمنخقؤنتياليلخفسالجيزانهإلىاللهرسوذوانتهى

وكانت،إليهوتزجغوائ!يفواأنزجاء؟ةم!علاوأخز،إليهاقؤازنشميئقذتم

الغتمومن،ألفأومجسئرينأربعةالإبلومن،4والت!االذزالييمنآلافيستة

بالجيزانه،فق!مها،لهضةأويتةآلافيوأربعة،شاةألفتأربعينمنأكثز

.(2/159)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

ولفظه:،ا!ه!عباسابنحديثمن،(1/29)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

.بدختاءآدماللهخلق

!ما.عباسابنحديثمن،(1/29)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهنافص

الشتر.فيمذكورهوماعلىفلوئهمالفؤلفةوأعطى

الغطففيزايخبينفسيمينقوارنؤفذأتاة،فنالكالغنائئمف!يمضبولضا

وقغ!بوقذ،بكماسئتأليثكئث"قذ:لئيفقال،إليهموالإخسالب،عليهم

،"أموالكموإقا،ون!ابممدزارتكمإقافاختازوا،تزؤنقنوعندي،الققاليغ

الله:4رسولهمفقال،شيئآبمها!نألاب4نغلإلا:وقالوا،والدرئةاليياذفاختاروا

آفركم".فيالتاشأكلتمحتىفتكفمواالطفز،ضقيت"إذا

المسيمين،علىالثهبزشولين!تشفع:وقالواتكقموا،الطهز،ضقىفلقا

ولبنيليكانما"أفا:الله4رسوفقال،اللهرسولعلىبالمسيمينوشئتشفع

فهؤلناكانماالأنصاز:وقال!بتكم"،فهؤ:قاش!موتييالفطيبعبد

تده،فيبمامنكمضن"قن:اللهرسوذفقال،التاسبعفقوامتنغ،اللهلرشولي

تطمثلمقنوغؤضن،وأبناءفميساءفمالثهرسوذعليهمفزذ،نعؤضه"فإئآ

.(1)اهبزضواأغواضآه!فن

بالجيزانه،عليهفقلإتم،مالكبنعوفبعنكأبحيررالله4رسوقالماوتقذم

الإبل،يمنمئةوأعطاة،وأفقهقاته*"خيررالثه4رسوعليهفزد،بقكة:وقيل

قومه.منأسلتمقنعلىواستعمقة

منتعتتليلةعشرةلثنتيالأربعاءليلةالجغزانهمنالله4رسوواعتمز

ليليهمنالجيزانهإلىوخرقي،وخلقوشعىفطافت،قكةفدخل،القغدةذي

.(230:)صالبرعبدلابن!الدرر":وانظر،بنحوه،(6454)البخاريرواه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهننالعذبالموردبم

عليهعغر؟فيوتقذقت،القدينهإلىمئضرفآالخمي!يريوتمغداثتم،كتائ!ب

الكتاهمب.هذامنالشلائم

رمضانإلىالقغدةذيبقتةوامتنامجهمض!زيمهمعلىالظائفأهلوأقام

يوتممنهاوانصرفت،ليلةعشرةثلاثبالجعزانهالثهرسوذوأقاتم،تسعسنة

الطريقأخذثئم،شرلهتعلىخرقيحتىالجيزانهواديفيفسللث،الخميس

وهوأليميد،بنغتالتقكةعلىواستخلفت،المدينةإلىئتم،الطفرافيقزعلى

.(؟)سالمبنالزبيعأبوذكزة،دزهمأيومكلئوززقه،سنةوعشريننئفابن

وخقفط،مكةعلىدي!حيأبنغتاقياللهرسوذواستعمل:الحاكئمقال

وأقاتم،الذينفيوالعقةالفرآنالتاشئعفمالبالآشعرئموسىوأبامغاذأ،

الخج،علىإتاةري!أكالنبيتأميربغيرالشنةتلكدي!يلأبنغتا!بالخغللتاسيى

وقدتم،مشاعرهمعلىوالفشركينالفسيمينمننآشوخخ،مكةأميزولكئه

منثمالبسنةالقغدةذيمنتعينلثلابالخفعةيوتمالقدينةإلىاللهرسوذ

إلىختينإلىمكةإلىالمدينهمنخرقيمنذاللهرسولغيبةفذةوكان،الهخرة

يومآ.عشزوليمتةشفزينالمدينهإلىوزخومجه،الطائف

عنتففضطقق)2(،مجنشيخحذثنيغقر،بنفحفذثناشغد:ابنقال

.(5/178)هشاملابن"النبويةو"السيرة،(2/265)للكلاعي"ا!تفاء":انظر(1)

بنيمن:والمعنى،"الكبرى"الطبقاتمنوالتصويب،"المصطلق"ما:الأصلفي(2)

.(01/01)للنووي"مسلم"شرح:انظر.المصطلق
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهنافص

بنسعدبننم!يقبعثط،ثمالبسنةالجيزانهمناللهرسوذرجغلقا:قالأبيه

مئهأربعفيقتاةبناحيةفعسكز،ضذاءيطآأنوأمزة،اليمنناحيةإلىغبادة

فجاء،بهفأخبز،التغثذلكعنفسأذضذاء،يمنرجلفقلإتم،الفسيمينمن

لكوأنا،الجيشقفازدد،ؤرائيقنعلىؤالهدأجئتلث،الثهرسوذيا:فقاذ

.قناةمنفزدهمبقؤمي

زخلآ،عشزخمسةذلكبعذمنهمفقدم،قومهإلىالضذائىوخرقي

بلي:فقال،ضذاء((آخاياقويملثفيفطاغ"إئذ:اللهرسوذفقاذفأسقفوا،

.(؟)مفنممئةالؤدآعخخهفيؤافافمثئم،هدافئمالثة

جاءثئم،فأدن،ئؤذنأنشقرفيالثهرسوذأمزةالذيهوالزجلوهذا

يمعيئم")2(.ففؤأدنوقن،أدنضذاءأخا"إن:الثهرسوذفقاذ،يئميتمبلاذ

منحيئ:وضذاءمضز،نزذ،الحارثبنرتا؟:هذاضذاءأخيواسئم

اليمن.

اليهلابيئشفيانبنالضخاكبعثطثتم،الجخهوذاالقغدةذيبقئةفأقاتم

ه+ص ابنوذكرها،ثمالبسنهاخزوهي:وقاذالحاكئمذكزفما،يملابتييإلىسريه

تعالى.الثهشاءإنوتأتي،(3)عستسنةالأؤلربيعفيشغد

.(1/326)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

الحارثبنزيادحديثمن،(717)ماجهوابن،(451)داودأبورواه(2)

!ه.الصدائي

.(2/162)مهمعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالهورد

ياخذونالفضذلهينبصث،الهخزةمنتسعسنةالفحزمهلاذرأىفلقا

وبعمث،تميمبنيإلىالقرارئجضنبنغتينةفبدث،العرلمحبمنالفمذقاب

بنغتاذوبعثط،مالكبنكغمث:وئقاذويخقاز،آسئقتمإلىالخضيببنئزيدة

بنعمزووبع!ث،جقينةإلىقيهي!ثبنرافغوبعمث،ومرينةسمقيمإلىبشر

.قرارةبنيإلىالغاعيى

شفيانبنبشزوبع!ط،يملا!ببنيإلىاليهلابىشفيانبنالضخاكوبعثط

وبعثط،دئتانبنيإلىالأزدئالئتبئهبنعبذاللهوبعصث،كغببنيإلىالكغبى

تأخذواأنفقهمذلهيهاللهرسوذوأمز،ضذقايهمعلىفذئيمشغل!بنيمنزخلآ

.أموايهم)1(كرايمتمويتوقؤا،منفمالغفؤ

عليهمشعىإتما:وقيل،كغببنيإلىالكغبىشفيانبنبشزفخرقي

الآشطاط،بذابففم،تميم(2)وئببتؤاجيهمخلئوقدفجاء،الغذوئالتخائم

فخشرت،الفدقةمنهاليأخذ؟خراعةقؤالثيبخغفأمز،ع!قانعلى:4ويقا

فقالوا:،تجيمبنوذلكفاستكثزت،ناحيهكلفيالضدقةخزاعةعليهم

نحن:الخرامجثونفقاذ،الشئوفتفشقزوابالباطلي؟منكمأموالكميأخذيهذاما

بعيرإلىتجللا:التميمئونفقالديينا،منوهذا،الإسلامبدينندينقوم

الخبز.فأخبزةع!يرر،النبيئعلىموقلي،المضدقفهرقي،أبدآمنها

.(2/160)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

المثبت.والصواب،تصحيفوهو،"تميممنأخيهمبنوجاء"وقد:الأصلفي(2)

.(1/293)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصك

لولا:وقالوا،قحالهميمنفآخزخوهم،التميمئينعلىخراعةفوثتت

ث!يح!فحقديمنبلاءعلينالتذخلن،بلادكمإلىؤضفئمما،قزابئكم

بلادهم،إلىزاجعينفخزجواأمواينا،ضذقابعنترذونه،لزشوليتعزضتم

.القؤيم؟"4لقؤلا"قن:اللهرسوذفقاذ

فيشرتهأأعلىاللهرسوذفبعثه،القزارخغيينةالتاسأؤذفانتدلمحت

فهاجرئ،فيهاليسالعرببمنفارسآخمسينفيتميمبنيإلىالفحزيم

قذضخراءفيعليهمفهجتمالتهاز،وتكمن،القيليسيرفكان،أنصارفيولا

.ؤلؤا،الخفغزأؤافلقا،قؤالث!يفموشزخواخفوا

امرأةعشرةإحدىالقخفهفيووجذزخلآ،عشزأحذمنفمفأخذ

داليفيفخبشواع!يرر،النبىبهمفأمز،المدينهإلىقجقتفمضبئآ،وثلاثين

بنوالرئرقان،حاجببنالغطارد:زؤشايمهممنعشرةمنفمفقدتم،زفلة

بنوعمزوسعد،بنونعيئم،الحارثبنوقيسن،عاصمبنوقيسن،تذر

.الحارثبنوزباخ،خابشبنوالأقزغ،الأفتم

فنادؤا،اللهرسولبالمحبإلىفخاؤواتكؤا،والئساء،الذزاريزأؤفمفلقا

مغهم،فوقفت،يكلمونةبهفتعققوا،الله4رسوفخرقيإلينا،اخربخمحقد،يا

فتكقتم،عطاليدآ،فقذمواالمسجد،ضخنفين!لجثئمالطفز،صفىثئم

قوئهفيهمونزذ،فأجاتفم،شفاسبنقي!ميىبنثابتاللهرسوذفأمز،وخطمت

،41:الحجرات9(يغعلودىلاآ!ترهتمآلححرتوئيآينونكيادلذيمنىآلإان:لىتعا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

والشئيئ)1(.الآسئر!الثهرسوذفزد

فخزخوا،يمضذففمالفضطيقبنيإلىغقبةبنالوليذالثهرسوذط!عبثتم

زاجعأ،ولى،رآفمفلماالمساجذ،وتتؤاآسقفواقدوكانوا،بهقزحأيتلقؤنة

ث!يأنفقتم،القمذقهوبينبيتةتخوئونبالشلاحتلقؤةأئقم!عالنبىفأخبز

وجهه،علىالخبزوأختزوة،الخبزبلغفملقاعليهوقلإفوا،تغروهمقنإليهم

عليهمفقرآ،(2ية)لآا61:لحجراتا1(لجت!قامقجآبمرإنقنوآاةلديئآتةئها،:فنزتت

الشزائغ،ؤيعففهم،أموالهمضذقابيأخذبشربنغتاذمغفموبع!ث،الفرآن

غشرآ،فأقاتم،حقأيمضيغولم،اللهرسوذأمزةماتغذفلم،الفرآنؤيقرئهم

الله.رسولإلىانصرفتثئم

كتالمحبومغة،الغزنىثئم،التخلىغؤشجةبنعبذالثهاللهرسوذوبدث

إلىيدغوفمتسعسنةصقزفستهلفيفزئطبنعمروبنحارثةبنيإلى

انوآتؤا،طوهمأسفلبهاوزقغوافغ!فوها،الضجيفةفآخذوا،الإسلايم

آفلففئم،بغفولهماللةذهستتفم"ما:فقاذ،ذلك"كلرالنبيئإلىفرغيمجيئوا،

الئي!ابورخفحقدبنالملكعبذذلكنحؤذكرفختيط"،وكلايموغخقهليغذة

الأثير)3(.وابن،"الفصطفى"شزففي

.(04/536)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(9/54)البهرى""السننفيالبيهقيرواه(2)

"شرفمنالمطبوعفيعليهنقفولم،(3/366)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

.!المصطفى
http://www.al-maktabeh.com



غزواتهفيفصذ

خثغم:الىخلإيدةبنعامربنفطبةشرتةوء

بم

معجمة،وشينمكسورةموحدةبباءوبيشة،ئزبةمنقريبآبيشةبناحية

قخاليفمنكلافما،موحدةباءثمالراءوفتحفوقمنالمثناةالتاءبضموئزبة

عشرينفيخرقي،السلامعليهفهاتجرهمنتسعسنةصفزفي،التخدتةمكة

عليهم.الغارةتشنأناللهرسوذوأمزة،زخلآ

فاستغخم،فسائوهزخلآ،فاخذوا،تغتعئونقاآئيزةعشرةعلىفخزخوا

عنقه.فضزبوا،ويخذرهم،بالحاضرتجيحفجعل،عليهم

شديدآيتالآفاقتتفوا،الغارةعليهئمفشئوا،الخاضيرناتمحتىأمهفواثئم

القدينه،إلىوالئساءوالشاءالتغموشافوا،تجميعآالقريقينفيالقتقىكئرحتى

أخرقيأنبعدالغتممنبعشرئغذلوالتييز،آئجزةأربعةشفغانفموكانت

الخض!ن)1(.

.عه!ه

اليهلابيئ:شفيانبنالضخافيشرتة"*

بسيعه،متؤشحآزأيحطعلىتقوماللهزشولشتالهتهذاالضخاكوكان

فارسيى.بمئهؤيغذ

أتى:قالحسنبنعبداللهعن""المراحكتابفيتكاربنالربيزوذكز

.(2/162)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

أحسنامزآتافيمجئدقيإن:"هلقاذئتم،فبايغةكأ!يهـ،الثهزشولاليهلابىالضخاذ

ئضزلهتأنقبلجالسةوعائشةإخذافما؟عنلكأنئرلأفلا،الخقيراصهدهيمن

واكزئم،منهاأحسنأنابل:قال؟ت!نأأمأحسنأهيئ:فقالت،الجخافي

قبيحآ.دمجيمآوكان،إتاةعائشةق!ألهمنع!يررالتبىفقحجك

الأؤلزبيعفي:شغدابنقال،الفزطاصإلىوجيشا21(اللهرسوذبعثة

الآضتذالضخاكومع،ثمالبسنهآخرفيإلقا:الحاكيمقوذوتقذتم،تسعسنة

وتشديدالزايبضئموهو،لاوةزجبالرفيفققؤهم،قزطبنشقمةابن

الآضتذفقجق،فقرفوهمفقاتفوهمفأتؤا،،الإسلايمإلىفذغؤهمبتخد،الجيم

،الإسلامإلىأباهفدعا،بالرفيغديرفيلهفرسيىعلىوسلمة،سلمةأباه

فلقا،أبيهقزسغزفوتيالآضتذفقرقي،ديتةولشثقستة،الأمانوأعطاة

ى!حاستمسلثثئمالقاء،فيزفجهعلىسلمةارتكر،غزفوتئهعلىالقزشوقغ

.(2)ابنهيقتفهولم،سلمةفقتل،أحدهمجاة

!ي"!يه

فخزفي:بنغفقمةشرتة**

شهرفيالخبشهإلىالمذيجيئمكسورةمشذدةمنهماالأولىوزايينبجيم

تسع.سنةالآيخرربيع

المثبت.والصواب،وحبيشآ"":الأصلفي(1)

.(2/162)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصل

عبذاللهومغة،تسعسنةصفزفيفخرربنغفقمةشرئة:الحاكئموقال

خذافة.ابن

الفذلجيئ،فخرزبنوعلقمة،خذافةبنعبداللهشرتة:البخارخوقاذ

الأنصارفي)1(.شرتةإلقا:وئقاذ

علقمةإليهمفبعهمث،حذةآفلتزاتاهمالختشهمنناسآأنالثهرسوذبلغ

منه.فقزئوا،إليهمخاضنوقد،البحرفيجزيرةإلىفانتهى،مئهثلاثفي

عبذاللهفتعخل،لهمفأذن،آفييهمإلىالقويمبعفقتعخل،رجغفلقا

ببعففنزئوا،دغابةفيهوكانت،تعخلقنعلىفاقزه،فيهمخذافةابن

هلإهفيتواثئتمإلأعليكمعرف!ت:فقال،بهاتضطلوننارآوأؤقدوا،الطريتي

مغكم،أضحكت!نكإتمااو!يخا:فقالفيها،يقغأنبعضهمفأراذالئار،

تطيعوة")2(.فلا،بقغجتهأمزكم"قن:فقال،كأ!يررللنبيذلكفذكروا

قيلكانمخرفيبنؤفاعنإن:وقال،الشرتةهلإهإسحالقابنوذكز

هذهفيالثهرسوذفاستأذن،بثأرهالآخذعلقمةأخوةفأراذقزد،ذييوتم

الشرته)3(.

+++

(1)

(2)

(3)

.(4/5571)"البخاري"صحيح:انظر

!نه.الخدريسعيدأبيحديثمن،(4558)""صحيحهفيحبانابنرواه

.(6/53)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

طايب:أبيبزعليئشرتا"

الهننالعذبالمورد

:اللاموإسكانالفاءبضمالففسيىإلىتسعسنةالآيخرربيعشهرفي

علىالأنصايىمنزجلآوخمسونمئةومغة!تهعليئخرقي،لتفدقة؟طيضتيم

طالبأبيبنعلىأن:الؤفودفيشغدابنوذكزنرسآ،وخمسينتييرمئه

ابيفق.ويواءشؤداءرايةومغة،فارسيىمئتيفيخرقي

مغحايمآليقحقهعلىالغارةوشئوا،العرلمحبمنأحياءعلىفغازوا

الفف!نوقذفوا،4والشاوالشئيالئغممنأيدتفمقلؤواحتىف!تؤا،الفجر

.وخزئوه

الشايم،إلىغدخوهرلت،الطائيئحايمبنغدكنث!خأشقانةالشئىوفي

:"هلئقاذوسيفث،والمخذئم،زشوب:شئوفيثلاثةالففسيخرانهفيوؤحذ

زشوبآضعتآعيهورالنبىوعزذ،الغنائتماوف!تقاو،أذزعوثلاثة،التمانى

حايم،آذوعزذ،الخضمنوعزذبعذ،الآخزالشيفثله*صازئتم،والجخذتم

.(1)المدينةبهمقدتمحتىمفغ!يمقتفلم

فقنعليها،تفنأنوكققتة،إليهفقاقت،غدفيبأخ!ب!عالنبىوقز

علىبالفذومعليهفأشازت،بالشايمآيخيهاإلىوخرتجتفأسقضت،عليها

الذيأن:محقدبنهشامحديثفيشغدابنوذكز،عليهفقدتم،اللهرسولي

.(2/164)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
http://www.al-maktabeh.com



غزواتهفيفصك

الوليد)1(.بنخالذحاييمابنةوشباأغاز

بم

هءه

الآشدكق:يمخضؤبزغكاشةشرتة"ء

موحدةباءثمالجيمبكسرالجتابإلىتسعسنةالآيخرربيعشهرفي

.لغطقانأرض!الجبالث:وقيل،وتييئغذزةأرضن:مثئها)2(الألفوبعد

وكفب،قزارةبينأرض!:الجبافي:غرفةبنفحقدبنإبراهيئموقال

شركة.فيهاولفذرة

منتسعسنةكانكأخيرراللهزشولعلىدي!حيأبنيؤفذأنالحاكمذكر

!لمتون،:!ثاللهفأنزذ،إليناترليملأنقبلالثهرسوذياقدفنا:فقالوا،الهخرة

ؤفدوتمقدوذكز،(3)لآيةا711:الحجرات1(غ!آشئمكاتمئوأقللأآشلموأآنلجك

التقوفي.ثابمببنزؤئفععلىنرئواوأنهم،بالقلإينةالهجرةمنتسعسنةتييئ

+++

:تبوكغرؤة"

عشرةأربغنحؤالقدينةوبينبيتهاالتاء،بفتحتمبوذ،ةز!غلاىض!ئو

.(1/322)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

للبكري"استعجمما"معجم:انظر.والنونبالجيم،الجناب:يقولوبعضهم(2)

(1/395).

.بنحوه،(19151)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يم
االننالعذبالمورد

فيها؟الضزفترذوالمشهوز،مرحلةعشرةإحدىدمشقوبينوبيتها،مرحلة

؟ا.ة+:،""01والعلمئهللتأنيث

للقؤضع.تغليبآ؟بالقحزفتبوكا31(،بلغحئى:"البخاري"صحيحوفي

هص"ص"كل
الله4رسورجغلغابنفميمهع!يرر،اللهرسولمغراهاغزوةايخرتبوكوغزوة

وذاالقغدةذيبقتةأقاتم،ثمالبسنةالقغدةذيآخرفيالظائفجضاليمن

الزويم،بغرواللهرسوذآذن،منهازتجبإلىتسعسنةالفحزمأؤلويمن،الجخة

يكادلاوكان،تجذبعايموفيالثقر،أؤذطاقيجينشديدخزفيوذلك

للتاسيى؟بتتهاالسلامعليهفإلة؟تمبوكغزوةإلأبغيرهؤزىإلأوخهإلىيغرو

المقصود.الغذؤوفؤة،الشقهوئغد،فيهاالخاليلقشقه

أصحاتةرزدقهزقلوأن،بالشامتخقعتالزوتمأنبقغةلأنة؟وذلك

إلىبقدقايهموقدموا،وغشان،وغايملة،وجذامتخممغهوأخيتت،سنة

حلابفيالغاتمللث"هل:شلمةبنيأحدقيسبنللخذاللهرسوذوقالالتفقاء،

قوميعرفتلقد،تفيئيولا،ليتأدنلو!الثهزسوذيا:فقالالأضقر؟"،بني

الأصفربنييساءزأيتإنأخشىوإني،منيبالتساصعخبأأشذزجليمنماألة

نزلت:وفيه،"لك"آذنئت:وقال،الله4رسوعنهفأعرضن،وأفتينأصبزلاأن

لآية.ا941:التوبة(أتقميئؤلاذ1ئدنصلقولمفن!ؤيمتهم

"الباري"فتحفيحجرابنالحافظقال،(تبوك)بلغ:وفيه،(1645)البخاريرواه(1)

.المكانإرادةعلى)تبوكام:روايةوفيل!ثر،صرفبغير:(8/181)
http://www.al-maktabeh.com



بمتهاغزو3فصل

الثةفأنزذ،الخزفيتئعزوالا:لبعفيىبعضهمالفنافقينيمنقوموقال

.(1)يةلآا218:التوبةأ(آشئتحرأجهصرنارفلآئحزنيلاننفروألوأ،وقا:لىتعا

اليهودفيشؤئليمبيتفييجتمعونالفتافقينمنناسآأناللهرسوذوبلغ

مننقرفيغتيدالثهبنطلحةإليهمفبدث،عنةالتاسنيتمبظونتجاشومعنذ

خليفةبنالضخاذفاقتحم،ففعل،البيتعليهميمخردقأنوأمزة،أصحابه

وأفلست،مغفموكان،أتيرقابنوقز،رخفهفانكسزت،اليمبظهرمن

والخفلالبالتققهعلىالينىأهلوخفق،شقرهفيالثهرسوذوتجذ،الباقون

.(2)عظيمةنققةغثمانفأنفق،الثهسبيليفي

يفقدوالمى!حوتجهرفم،قزسومئه،بعيرمئهتسععلىحملأئةزوقي

ضمكالآ.ولامجقالآ

ارضن"القفئم:اللهرسوذفقال،دينايىألفتفيهاأنفقأيضآأنهوزوي

.(3)"ةنعراضيىفإلئي؟غثمانعن

تؤلوأتحنوآخمف!ئمآجذم!!لأ:فقال،تستخمفونهالتكاؤونوجاء

بنسالم:وهم،192:التوبةأ(ينفقونماآلأيجدوأمحزتاألذفعمنتفيفىؤآغين!ض

-2/181)""تاريخهفيوالطبري،(5/132)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

182).

.(5/196)"النبوية"السيرةفيهشامابنرواه(2)

"عثمانعنارض"اللهم:وقوله،(5/971)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

.(39/55)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

واليزتاضن،المازنىكغببنالزحمنعبذليقىوأبوتنريذ،بنوغفبةغقير،

عمزوأبو،خرموابن،إسحالقوابنشغد،ابنذكزهم4وهؤلا،شاريةابن

والشقيلى)1(.التز،عبل!ابن

ابنذكزفماضخر،بنوشقمة،نآبيبنغلإفيبنغتغةبنوعمزو

ابنوكذلكوالشهيليئ)4(،،إسحاقنابنذكزة،(3)فغفلبنوعبذالله،(2)دغش

وعمروالمزنيئ)5(،عمروبنعبدالثههوبل:وقيل:وقالاالتز،عبدوابن،خرم

ذكره،الفزنىوقغمل،والشهيلىشغدابنيذكزةولم،الخقامابن

الشهيلى)6(.

النجار)7(.بنالمباركبنحرميالحاكئمفيهموذكر

حزملابنداالسيرةو"جوا!ع،(2/165)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

للسهيلي"الأنفو"الروض،(239:)صالبرعبدلابنو"الدرر"،(025:ع)

(4/430).

.(2/165)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

المثبت.والصواب،""معقل:الأصلفي(3)

.(4/430)للسهيلي"الأنف!الروض:انظر(4)

حزملابن"السيرةو"جوامع،(239:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(5)

.(025:)ص

للسهيلي."الأنف"الروضمنالمطبوعفيعليهنقفلم(6)

.(2/165)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(7)
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بمغزواتهفيفصذ

منوفم،السبعةفقزنبئو:التكاؤون:يقوذويعضهم:شغدابنوقال

الزحمن،وعبذ،وليشان،وغميل،وقعمل،وشؤيد،الئعمان:وفم،(1فرينة)

التضير،بنييمنالثضرئكعببنعقيربنتايمينأنفذيمز،يسئملموالشاج

نآضجآ،فأغطافمافخمقفما،،يبكيافيوفما،فغفلوابنليلىأباتميئ

مج!برر)2(.اللهرسولمغفخرجا،تفرآوزؤذفما

إئك،القهئم:فقالبكىثئم،اللهشاءمافصقى،القيليمنعلتةوخرج

اللهرسوليدفيتجعلولم،بهأتقؤىماعنديتجعلولمبالجهاد،أمرت

وأ،قاليفيأضابنيقطققهبكلفسيمكلعلىأتصذنوإلئي،عليهتحمفنيما

فيالفتضذن"أين:اللهرسوذفقال،الئاسمغأصبخثم،جزضأوجسد،

.(3)((الفتقتلهالركاةفيكيتتلقذز!ث!ئآ":فقال،إليهفقاتمالقيله؟"هده

تغدزفم،فلم،لفملئؤذن؟فاعتذزوا،الأعرالمحبيمنالفغذزونوجاء

زخلآ.وثمانوناثنافيوهئم

التعريف""ذيلكتابهفيالمغر!عسكربنعلبئبنمحمذعبدالثهأبوقال

أخا،عبداللهبنهرمبي:فيهمالعلماءذكروقد،تصحيفولعله،الأصلفيكذا(1)

البرعبدلابنو"الدرر"،(5/198)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر.واقفبني

.(5/5)كثيرلابن"والنهايةو"البداية،(239:)ص

.(2/102)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

،بنحوه،(3387)""مسندهفيوالبزار،(8084)"الإيمان"شعبفيالبيهقيرواه(3)

.(4/546)حجرلابن""الإصابةفيالحديثهذاعلىالكلاموانظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االننالعذبالمورد

هم:019:التوبة(ألأغىابآمنىوجآةآتمعذهمرنالال!:تعالىقولهفيللشقيلي)1(

اعتذزوابل:وقيل،اللهتغدزفمفلم،بالكدبفاعتذزواجاؤوايخفازمننقر

.غلإزواوأئفم،بالخق

:أي؟019:التوبة1(ورسموله،أفةآلذليىكذبوا!وقعد:تعالىقولهعليهويدذ

:أي؟الفغذزونومعنى،الفكذئونوقعذ،ضغمهمعلىهؤلاءجاء

يستأذلؤنةالفنافقينمنناسوجاكأ،الذاليفيالتاءفأديخقت،الفعتدزون

خرقيثئمزخلآ،وثمانونبضغةوهم،لفمفأذن،مجقهغيرمنالتخفففي

الأثبث،هؤ:وقال،ق!لمةبنفحقذالمدينهعلىواستخلفت،اللهرسوذ

التزعبدابنوذكز،طالبأبيبنعلىبل:وقيل،غزفطةبنيحمتاغبل:وقيل

الأثبث)2(.ألة

يمنقازونبقننرلةيمئيفأنت،أهييفيفاخففيي"ارجغ:وقال

عبذاللهوخرقي،الؤدآعبثنئهالمدينهبالمحبعلىغ!كزةوضرقي،(3)"فوشى

فكان،أيضآالقدينهبالمحبعلىفضرتة،بغ!كرهالفتافقشفوذابنأئيئابن

فيماوالإعلامالتعريف"بالمسمىالسهيليالقاسمأبيشيخهكتابعلىذيلوهو(1)

"هدية:انظر."والإتمام"التكميل:وسماه،"والأعلامالأسماءمنالقرآنفيأبهم

.(2/311)للبغدادي"العارفين

.(239:)صالبرعبدلابن"الدرر":انظر(2)

فيفاخلفني"ارجع:قولهدون،(4042/32)ومسلم،(5414)البخاريرواه(3)

.(9411)""مسندهفيالبزاررواهااللفظةوهذه،"أهلي

http://www.al-maktabeh.com



بمغزواتهفيفصك

.وغيزه)1(شغدابنذكزة،الغ!كزئنبأقلن!يلزغفوافيماغ!كزة

إلىالشبيينبينماإلأمغةيتخقفثلملأنة؟باطلهذا:خرمابنوقال

.(2)طقفالثقانين

عبداللهتخقفط،الثه4نهفرسوفلفا،اللهرسولمغالغراةيظهروهؤ

الزئب.وآفليالفنايقينمجنتخقفتفيقنأئيئابن

الله،رسوذيا:فقالوا،تبوكإلىمتجهزوهؤالضزار،مسجدأهلوجاء

تأتتناأنلخمثونحن،القطيزةوالقيله،والحاتجهاليفهلديق!جدآبتيناقد

.(3)"نوكتش،ائصزفثلههاذاالشقر،شغليفي"أنا:لفمفقال،فيهفئصفيئ

منفم،ارتيا!بولاشذغيرمنالمسلمينمننفراللهرسولعنوتخقفت

اللهكتابفيولهضتهم،أمتةبن4وهلا،الزبيعبنومزارة،مالكبنكذبئ

الضجيح)4(.فيفخزفيمشهوراللهرسولحدي!ثوفي،تعالى

الله،برسولتجقاثئم،الشقميئخيثمةوأبو،اليفاليئ!دأبوأيضآوتخقف

ذكزهما.ولأتي

رجب،شهرفيالخميسيوتمخروخهوكان،وأصحلابهاللهرسوذوقضى

.(2/165)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(125:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(2)

.(186-2/185)""تاريخهفيالطبريرواه(3)

!ه.مالكبنكعبحديثمن،(2769)ومسلم،(1614)البخاريرواه(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

ونققةوغيزهما)1(،،إسحالهقوابنشغد،ابنقاته*،ألفآثلائينفيتئوكوقدم

ثاب!ب)2(.بنزيدالآيمينعنابن

:قالجبلبنفعاذعن،غئمبنالزحمنعبدإلىبسندهالحاكئموروى

ززعة:أبووقالألفآ،ثلاثينعلىريادةتئوكغزوةإلىاللهرسولمغخرجنا

للحاكم."الإكليل"فيكذا،ألفآسبعينبتئوككالؤا

.ألفآ)3(أربعينبتئوككانواأنهمزرعةأبيعنالأمينابنونقل

الخيلوكاذتي،والقتبوغالتابغغذألةززعةأبيعنبعضهموأجا!ت

الغفؤاء)4(بنغفقمةتمبوكإلىالشلائمعليهدليفهوكان،قزسآلافعشرة

الخزاعيئ.

كتابطفيالمذكورالمهملةالحاءبكسربالجخركألجيرالله4رسوقزولفا

راحلتة،واستخمث)5(،وجههعلىثوتةاللهرسوذشخىثفوذ،بلذوهو،الله

ئجيتكمأنخؤفآ؟تاكونوأنئمإلأطقغواالذينئئوتتذخفوا"لا:قاذثئم

شيئآ،قائهايمنتشزئوا"لا:فقاذبئرها،منالتاشواستقىآصاتفم")6(،ما

.(2/166)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(41-2/13)الأمينلابن"الاستيعابعلىالاستدراك":انظر(2)

.(2/12)الأمينلابن"الاستيعابعلى"الاستدراك:انظر(3)

المثبت.والصواب،"القعواء":الأصلفي(4)

المثبت.والصواب،""واستحب:الأصلفي(5)

ابن=يرويهحديثهذا:وقال،(13/451)"التمهيد"فيالبرعبدابنأورده(6)
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بمغزواتهيطنصك

الإبل،فاغيفوه،مغةعجنتخوهغجينمجنكانوما،للضلاةمنةتتوضؤواولا

.صاحئه")1(ومغةإلأأحدالفيلةمنكميخزتجنولا،شيئآمنةتكفواولا

لحاجيه،أحذهماخرقي،ساعدةبنيمنزخقينإلأأمزفمماالتاشففعل

فشعيئ.،الثهرسوذلهفدعا،قذقبهعلىفخيق)2(

بجبليطرخهحتىالزيحفاحتمقه،"هلبعيرطلبفيفخرقي:الآخروأقا

المدينة.قدمحيناللهلرسولطيئءفأهذتةطيئء،

فدعا،،الثهزشوليإلىشكؤا،مغفمماءولاالتاشأصبخفلقا

منه.حاجتهمواحتقلوا،التاىازتوىحئىفأمطزت،شحابةالثهفأرسل

،ظهرهعلىفحمقة،قتاغةأخذ،بهأئطآفلقا،تعيرهعلىدزأبوورحل

يمنناظرفنظر،قنازيهبعفقالله4رسوونزلقالثميآ،اللهرسوذيتبعوخرقي

الطريتي،علىوحذةيمشيرجلهذاإن،اللهرسوذيا:فقال،الفسيمين

فقاذ،)دأبوهؤ:قالوا،القومتأققهفلفا،"؟دأبا"كن:الله4رسوفقاذ

،"ؤخذةؤيئغث،ؤحذةوتفوث،ؤحذةتفشيذزأبااللة"تزحئم:اللهرسوذ

بنعبداللهفقز،زوجيهغيرأحدعنذةيكنولم،بالزتذةماتأنفقضيئ

من،ه!جمالنبيئعن،غمزابنعن،ديناربنعبداللهعنمالذورواهمرسلآ،شهاب=

القغنبيئ.حديث

.(80)سعد""مسندفيالدورقيرواه(1)

المواهب""شرحفيالزرقانيذكره.بهيتغوطالذيالمكان:والقذقث،صرع:أي(2)

(4/86).
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الهننالعذبالورد

وؤازوب!1(.عليهفضقؤا،وجماعةهوعليهمسعود

نبي،ألةيزغمنم!يلأ:ئضيتبنزيذفقال،اللهزشوليناقةوضقت

علىالؤخيئفنزل!نآقته؟أينيتذليلاوهؤ،4الشماخبرعنؤيخبيركم

تعققوقد،ناقيهبموضععزقهقد!الثةأنوأخبزفم،قاتهبمااللهرسول

بنزيذإن:قيلوقد،فنالكفوجدوها،المكانفابتذزوا،بشجرةيخطافها

.(2)كلذبعذتالتالفضيت

حئىت!تعقفلماشترقذ،،وليلهيومببعفيىتبوكؤصولهقبلكانولقا

خيبز.غزوةآخرفيتقذموقد،(3)حفزلهيذالشض!نكانمب

"!يراللهرسوذفبع!ط،بجفمنيوقئدوهزقل،تمبوكإلىاللهرسوذوانتهى

صصكل
بنأكيدرإلىسآفاليومجشرينمئهأربعفيتبوكمنزجبفيالوليدبنخالذ

،(4)"زقتلاتجيذشتجذهإنلثخالذ،"يا:لهوقاذ،؟وقةصاحبالملكعبد

جضيه.يمنوقزلتليلأ،خالدفأتاة

اكيدزفت!ثمط،بفزونهاالقضرحائطتخذفباتهـت،الؤخشبقزاللةفارسل

نفزومغة،خشانوأخوةهؤ-فقجرةليلةوكانت-القيليفيوخرجلضئدها،

!ه.مسعودبنعبداللهحديثمن،(4373)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(2/358)"الغابة"أسدفيالأثيرابنرواه(2)

!ته.الجهنيعامربنعقبةحديثمن،(5/142)"النبوة"دلائلفياليهقيرواه(3)

.(9/187)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(4)
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بمغزواتهفيفص

وامتنغاتميدز،فاسئتأشزخالد،خيلعليهفشذتلهو،وقضفوكان،بييهأهلمن

فذخفوا،بييهأهليمنمغةكانوقنالقففوكانوهرلت،ففيلوقاتل،خشان

نأعلى!اللهرسوذبهياتيئحثىالقتليمناكيدزخالدوأجاز،الجضن

الخئذلي.؟وقةله*ئفتخ

وأربع،دزعمئهوأربع،زقيتنرأسيىمئهوثمافيتييرألفيعلىوضالخة

قضادوبأخيهبهينطلقأنعلىيمندةيمنوهؤ،نقمزانئآاكيدزوكان،زفحمئه

خفى،ذلكعلىخالدقاضاةفلفا،خكقهفيهمافتحكئم،الثهزشوليإلى

الخضن.ففتخ،سبيقة

والزييقالإتلمنعليهصالخماوأخذقضادآ،وأوثقخالد،فدخقها

لكلفصاز،أصحابهبينبعيئماقستمثتم،صفتةعيهرزالنبىفعزذ،والشلاع

وقضاد،اتميدزومغة،المدينةإلىقايلآخرقيثتم،نرائفقخضهمنمنفمواحد

الجرته)1(.علىصالخةعترز،النبيئعلىاتميدزقدمفلقا

ع!يررللنبيئوأفدى،(2)ديناليمئهثلاثحرتئهموبلغت:الأثيرابنقال

كتاقيلفماوكت!تسبيقهما،وخفى،أخيهوذتمذقةوخقنذكزها)3(،يأتيبغلة

.بالفرهيوقئدوختقة،أقايهما

.(9/252)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(2/521)الأثيرلابن""الكامل:انظر(2)

.(5/662)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(3)
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بم
الهنن!عذبالمورد

فييطومثفكانبشر،بنغتاذتبوكجزاسهعلىالثهرسوذواستعمل

وحاءتحتمنفثتاةبياء-ئختةاللهرسوذوصالخ،رك!غلاعلىأصحابه

علىورذ،الجريهعلىآئلةضاجمتزؤبةبن-مفتوحةمشددةنونثممهملة

وأهدى،وآدزقيتجزتاكأأهليعلىوصالخة،الجريةوأعطاة،بتئوكاللهرسولي

وكتمت،فأخذها،بتبوكبجرئيهموأدزختجزباءأهلفأتاة،ذكزهايأتيبغلةله

يمتابآ.لفم

،(1القضرفيها:قيل،أخر!تتأني!ث،موحدةوباءمفتوحةبجيموتجزتاء

بالشايم.قرية:قفذودآ)2(""البخارفيفيووقع

أدانيمنالشراةتلقاءمدينة:المهملةوالحاءالمعجمةبالذالوأدزح

.الشام

ثلاثهةري!ي!قوأدزحتجزتاءبين:قيل،بعلسطينأدرخ:ؤضاحابنوقال

ابنقاته*،زجبكلفيدينارمئةآذزخأهلحريةوبلغت،بالشايموفما،امجهلام

.ثقاليهم)3(زئععلىققناأهلوصالخ:وقال،الأثير

:خزموابنشغد،ابنوقال،ليلةعشرةتسغبتبوكاللهرسوذوأقاتم

.(4)ليلةمجشرين

.(2/181)الحمويلياقوت"البلدان"معجم:انظر(1)

.(6062)"البخاري!صحيح:انظر(3)

.(2/152)"التاريخفي"الكامل:انظر(3)

-"السيرةو"جوامع،(2/166)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(4)
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بمغزواتهفيفص

وعمربكروأبوالثه4رسوفتولى،تبوكفي(1)البجادينذوعبداللهومات

فازضن،عنهزاضيىإلئي"القهئم:وقال،قبرهفيالله4رسوونزذ،ودفتهغ!قه

.(2)"عنة

يخرجماءطريعهفيوكان،(3كيداآتفقولممنها،الله4رسووانصرفت

فقال،الفشققؤاد:*هليمقالبوادوالزايمبينالزايمستإلايرويلا(4)لشؤمن

نئمايتة")5(.حتىشيئآمنةت!تمينفلاشتقنا"قن:اللهرسوذ

شتفم،اللهرسوذجاةفلقا،فيهمافاسئتقؤا،الفنافقينيمننفروسبقة

.(253:)صحزملابن=

كساء:كتابوزنعلى:والبجاد.المثبتوالصواب،"النجادين":الأصلفي(1)

حذثني:إسحالقابنقال:(4/162)""الإصابةفيحجرابنالحافظقال،مخطط

يتيمآالبخادينذووهو،مزينةمنرجلآعبداللهكان:قالالتيميئإبراهيمبنمحمد

حتىأعطاهشيءكلمنهفنزغ،أسلمأتةعضهفبلغ،"هلمحسنأوكان،غمهججرفي

نصفأ،وارتدىنصفأ،فاتزر،باثنتينلهابجادألهوفقطعتأفهفأتى،ثوبهمنجزق

.البجاذين"ذوعبذالله"أنت:!عالنبىلهفقال،أصبحثثم

،(1706)""مسندهفيوالبزار،(1191)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيرواه(3)

عبادشيخهعنالبزاررواه:(9/369)الزوائد""مجمعفيالهيثميالحافظقال

.متروكوهو،العرزميأحمدابن

.(4/96)"المواهب"شرحفيالزرقانيذكرهحربأ.:أي(3)

القليل.الماة:الؤشل(4)

.(2/165)""تاريخهفيالطبريرواه(5)
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فيه،ضتةثتم،منةتبمقمقاوتوضآ،يذةفوضغ،إليهونزذ،عليهمودعا

كقة.الجي!ثقكفىغطييمبماءفجاشت،بالتزكهودعا

بثتئهومسجد،كو!تبمسجذ:والقدينهتبوكبينمساجذء!يهاللهولرسول

الرزاببذابومسجد،تئوكيفقاءالمهملةالدالوكسرالميمبفتحقدران

تمبوك.منمرحلتينعلىموضغ:راءبعذهاالزايبكسر

أربععلىموضع:الألوانمنالجنسلفظعلىبالأخضرومسجد

مهملةطاءثمالمعجمةالخاءبفتحالخطقىبذاتومسجد،تبوكمنقراجل

قراجلخمسعلىوثانيهأؤلهبفتحبألاءومسجد،تبوكيمنمراحلخمسعلى

أبتز.تأنيثالتتزاء،بطرفطومسجد،تئوكمن

.(1)ت!مياوكذنفمن4التترابطرفيومسجد:إسحالقابنقال

اعلئم،والثة،كوك!بهؤوإتما،كواكب:قاذكذا:التكرئغتيدأبوقال

.(2)بعكبنالحارثبنيبلادفيالشقذلكفيجبلوهو

بالشؤشق)3(ومسجدراء،ثمفوقمنالمثناةبالتاءتازىب!ث!قومسجد

والضادالمفتوحةالمهملةبالحاءخؤضىبضذرومسجد،الحاكئمذكزة،سبق

.(5/132)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.(1/224)للبكري!استعجمما"معجم:انظر(2)

فقد،(3/0301)للسمهوديالوفاء""وفاءمنوالتصويب،!بالشو":الأصلفي(3)

تصحيف.وكأنه:قولهالمجدعنونقل،الغنيعبدالحافظعننقله
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بمغزواتهفيفص

بالضعيد.ومسجدبالجخر،ومسجدمقممور،المعجمة

جبلينبينلأنة؟عريفيىغيزطويلواسعغصقع:الضعيذ:ياقوثقال

إلىطاط!فلاقزبمنطاط!فلالهئييفيكؤرمجذةفيهبيتهما،الئيليجري

فزقيموضع:والضييذ:قال،يومآعشرخمسةمسيرةالئوتهبلادأؤذآسئوان

بتسوك)1(.اجتيافيهفياللهرسولمسجدبه،القرىوادي

وهو:المذكورالضييدمسجدفيالحاكئموقال،الفرىبواديومسجد

الثؤلمحب،رقعهلفظعلىعذركأبنيلثمقهفيومسجد،القرىواديمسجداليوتم

.(2)بالميمبالزققة:يكونأنوأخشى:البكرئغتيدأبووقال

ئزد،ثمانيةالمدينهوبينبيتها،المدينهأعمالمنالقزوةبديومسجد

والشينالخاءبضمخشببلإيومسجد،بفاكأينممدودبالقيقاءومسجد

المدينه.منمرحلهعلىموحدةوباءالمعجمتين

بيتهموضع:أؤالببذينزذحئىتمبوذمنراجعآكأخيرالله4رسووأقبل

نهار.منساعةالمدينةوبين

الطبرفي،ذكزةوكذلك،الغغازيفيرويهكذا:البكرفيعتيدأبوقال

منسوبموضع:أؤزانبديوألة،والألفالواوبينسقطتالراءأنثم!حأو

.(3/084)الحمويلياقوت"البلدان"معجم:انظر(1)

.(2/666)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(2)
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طئةالتيالبئزوهي،المعجمةالذالبفتحذزؤان:ؤيقاذآزؤان)1(،بئرإلى

الأغقحيم)2(.بنتبيذفيها

ه**

:الصزار!مسجذ9+

مالكفأمزالصزار،مسجدبحدي!ث5الشمامنخبرأتاة،بهانزذولقا

فخزخوا،وإحرايهالضزاليمسجدبقذمغدفيابناوعاصتموقغن،الذخشمابن

.(3)كلذففعفوا،فسرعين

+**

:إليه!ثقيفوفدواتيان،المدينةالىتبوكمن!عرجوعه59

يمجئناتجتلأخذوهذا،طاتة"هلإه:قال،المدينهعلىع!يررأشرفتولقا

.(4)"هئخلو

وفيه،رمضانشهرفيالمدينهإلىتمبوكمناللهرسولرجولحوكان

"تخيرواللهبرسوللجقالثقفيئمسعودبنعزوةوكان،ثميفؤفدأتاةبالقدينه

استعجم"ما"معجم:انظر.أزؤان:والثانية،آؤزان:الأولى:الأصلفيكذا(1)

.(1/582)للبكري

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن،(9530)البخاريرواه(2)

.(2/186)"الطبري"تاريخ:انظر(3)

!نه.الساعديحميدأبيحديثمن،(1392)ومسلم،(1141)البخاريرواه(4)
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ثميف،شئذوكان،فأسلتم،المدينةيدخلأنقبلوالطائفختينمنضئضزقة

قومه.إلىالزخوعفياللهرسوذواستأذن

إلىوذعافم،إليهمفانصرفت،"قايفوك"إنهم:كألجبرراللهرسوذفقال

الطائفخاربخيمذفنأنفأوصى،فقتقةشفئمفاصاتة،بالتئليفزمؤة،الإسلايم

،فناكفذين،الطائفجضارعندع!برراللهرسولمغأصيئواالذين5الشقدامغ

!ه.(1)"قويمهفيتايح!ينصاحبمثلقومهفي"إلة:الثهرسوذوقال

الغزب،جميعخلافمنفيهفمبمالفمطاقةلاألقمرأتثميفأإنثئم

المدينة،قليفواحتىوخرجوا،فتعئوا،اللهرسولإلىرسولآيبعثواأنفاتقفوا

بفذويمهم،ع!يرراللهرسوذلئبشز؟فسرعآفنهفق،شغبةبنالفغيرةرآفمقنفأؤذ

بكرأبوعليهفاقستم،ثميفؤفدبفدويمالفغيرةفأخبزة،الضذيقبكرأبافقميئ

بفذويمهم،اللهرسوذبكرأبوفتشزفآثره)2(،،بذلكاللهرسولبتبشيرئؤبزةأن

يفعفوا،فلم،الإسلامبتحيهاللهرسوذئحئواأنوأمزفم،إليهمالفغيرةنرجغ

المسجل!.ناحيةفيقبةالله4رسولهمفضرقي،الجاهلئهبتحيةوختؤة

وبيتهم،اللهرسولبينيختلفثالذيهوالعاعيىبنسعيدبنخالذوكان

،ر!ي!"اللهرسولعنديمنيأتيهمالطعائموكان،الكتاقيلهمت!تكالذيوهو

الظايخية،لهميتركأنالثهرسوذوسألواسعيد،بنخالديكلحتىتكلونهفلا

.(4/36)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.بالفزب"الإيثازمنه!يؤخذ:الأصلهامشفي(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
ين!هلاالعذبالمورد

يمنيمغقؤاأنوسأئوهقذقها،إلأفأبى،ليشينثلاثتفدفهالااللأثوهيئ

إلىفأجاتفم،بأيديهمأؤثانهمتفدفواألأوسأئوه،ذلكمجنفأبى،الضلاة

.فأسقفوا،ذلك

أحرضهمكانلألة؟يا!ميلأحذثهموكان،عالعاأبيبنعثمانعليهموأقز

وأن،عليهمئطؤذولا،بهميمصقيئوأن،الإسلايموشرافيالفرآنتعلييمعلى

.انصزفواثتم،(اأخراآأذانيعلىيأخذلامؤذنآتتجذ

الطاغيهلقذمشعبةبنوالمغيرة،خزببنشفيانأبا!غني!الله4رسووبع!ث

اللهرسوذوقضى،وخيتهاماتهاوأخذفهذقها،،إليهاالفغيرةفدخل،وغيرها

مسعود)2(.بنغروةدينالطاغيهمالمن

*

ي!ع:سنةالقغذةذيفي!نهبكمابيخخة+

ثلاثفيفخرقي،الخبئعلىواستعمقة،بالئاستخخأنالثهرسوذأمزة

تذناب،ن!صخبكرأبووسالق،تذنةبعشرينمغةوبع!ث،المدينهمنزخليمئة

الخقيفه.ذيمجنبكرأبووآهلئ

الشخرفي-الراءوسكونالمهملةالعينبفتح-الغزقيأتىحتىوسار

!ه،عليئعليهالهحاذاالقضواء،هده:فقال،4القضوااللهزشولناقهرغاءشبئ

.(672)والنسائي،(531)داودأبورواه(1)

.(155-2/415)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)
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بمغزواتهفيفصل

أترأتعثنيولكنلا،:قالالخغ؟علىالثهرسوذاستعمللث:بكرأبولهفقال

سلفت،غقدكلئومبطلآ،عهذةعهدذيكلإلىوأنبذ،(براءة)شورة

فهوعهد،لهكانوقن،غزيانبالبيهمبيطوقنولا،فشركالعامبعذتخغولا

.(1)نذأيويميمنأشفرأربعةالتاشوآخل،فذيهإلى

بغزفة،وتعفت،الفشركينئخايفتأنبكرأبيإلىغهذالثهرسوذكانوقد

تجفعمنويدفغ،الشص!نتغزقيحتىعرفةمنيدفغولا،بخفعتمفونوكانوا

الحاكئم.ذكزةالشضير،طفوعقبل

الخخةوكانتقتازيهم)2(،علىتسعسنةالخغللتاسبكرأبوأقاتم:وقيل

.(3)عاقينشهركلفيتخخونكانوا،القغدةذيفي

ءعه*

:(4)القذافيعبدبنيالىالؤييل!بنخالل!!شرتةء

وفي،الهجرةمنعشرسنةالأؤليربيعشهرفينخرانإلىوهي

اللهرسوذبعثة،الأولىخماذىفي:وقيلالآيخر،ربيعشهرفي:""الإكليل

ابنحديثمن،(9103)والترعذي،(4375)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

!ا.عباس

.(5/293)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

.(5/166)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيرواه(3)

صنم.اسم:ك!خابمدان(4)
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االننالعذبالموردبم

نأقبلالإسلايمإلىيدعؤفمأنوأمزة،بتخرانكعببنالحارثبنيإلى

فخرقي،فقايففميفعفوالموإن،منفم(1)فاقبلاستجائوا،فإدب،ثلاثآئقايقفم

الإسلاتم.ئعففهئمخالدفيهمفأقاتمفآسئقموا،،عليهمقدمحمىخالدإليهم

الثه،رسوذإليهفكتمت،الثهرسولإلىبذلكالوليدبنخالذوكتست

ورجغؤفذهم)2(،ومغةخالدفأقبل،مغةؤفذهمؤيقبل،ئقبليأنوأمزة

القغدة.ذيضذرفيأو،شؤاليبقئهفيقومجهمإلىالحارثبنيؤفذ

حينالمسجذفذخفوا،المدينهإلىراكبآيحمئونوفمنخرانؤفذوقدتم

العاق!ثوفيهم،المشرقيإلىئصفونفقافوا،صلاتهموكانتالعصز،صقى

قشوردهم،وصاح!ب،زأيهموذو،القومأميزوهو،القسيحعبذواسفه

حارثةأبوالأيهئمواسفه،وقجقجهمزخيهموصاحمثأماقفم)3(،والشئذ

وصاحمث،وإمافهموخئزهمأشئفففم،وائليبنبكرآخذ،علقمةابن

دييهم،فيعمفهن!خحتىكتتهمودزش،فيهمشزفتقدوكانيمذراييمهم)4(،

المثبت.والصواب،""فافعل:الأصلفي(1)

.(65/297)دمثق""تاريخفيعساكرابنرواه(2)

اليياث:ككتابوالئقال،ثقالهم""والسيد:الكتابهذاغيروفي،الأصلفيكذا(3)

"النبوةو"دلائل،(4/531)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر.قومهبأمريقومالذي

.(5/388)للبيهقي

ومنه،فيهيدرسالذيالموضع:كمصباحوالمدراس،""مدارسهم:الأصلفي(4)

.(درس:)مادة،(16/68)للزبيدي"العروس"تاج:انظر.اليهودمدراس
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بمغزواتهفيفصذ

التضزانئه)1(.أهلمجنالزويمملوكفيهوشز

بغليه،علىحارثةأبونم!لج،نخرانيمنى!بروالثهرسوليإلىتوخفوافلقا

فقال،حارثةأبيبغلةغتزتإذ؟علقمةبنكزز:له4يقالهىأختجئبهوإلى

:قال،تم!يتأنتبل:حارثةأبولهفقالعيهرز،النبىيريذ؟الأبعذتيسن:كزز

فتابعيه؟منمنعلثما:كززلهفقاذ،نتتطزهكئاالذيالنبىإلة:قال؟ويتم

فأضمز،ترىمامجئانزغوا،فعلثفلوواكزفونا،شزفوناالقوئم4قؤلا:قاذ

.(2)كلذبعذأسلتمحمىكززأخوةعليها

ألقيعلىنخرانأهليغن"!يرالثهرسوذضاتخاوالشيؤالعاق!تإنثئم

والأويئةأويئة)4(،خقةكلعن،(3)بجزفيوألفضقر،فيألف،خقه

.الخزاحبنغتيدةأبامغفموشتز،ذلكوغير،دزقمآأربعون

***

.(3/121)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

.(5/382)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

!نما.عباسابنحديثمن،(1430)داودأبورواه(3)

حلةكلمع:وفيه،الفتحأبيحديثمن،(095)"المدينة"أخبارفيشبةابنرواه(4)

.فبحسابالأواقيعلىنقصتأو،الخراجعلىزادتما،أوقية

أوقية؟حلةكل:روايةوفي:(7/547)"المفاتيح"مرقاةفيالقاريعليالملاقال

أوقية.قيمتها:يعني
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االنىالعذبالموردبم

التقنن:إلى!هالفطلبعبدبنطالبأبيبنعليئ!شرتةء

ء!يرر،اللهرسوذبعثهص،عشرسنةرمضانشهرفيإحدافما،مزتين:ئقاذ

ب!احيهم،نزئتوإذا،تفتمتولا"اففيى:وقال،بيدهوغغقة،لواةلهوعقذ

ئقايفوفي")1(.حتىئقايففمفلا

وهيالبلاذ،تلكدخلتخيلأؤذوكانت،فارسمئهثلاثفيفخرقي

ونعيم،،وأطفالي،ءا!خيواوأغنائتمبتفبفأتؤا،أصحاتةففزقن،قذججبلاد

الحضئب.بنبزيدةالغنائيمعلىوجعل،ذلكوغير،وشا؟

،والحجارةبالتئلوزقؤافأتؤا،الإسلايمإلىفذعافم،تجفغهمتميئئئم

فتفزفوا،زخلآ،عشرينمنفمفقتل،عليهمحملئئم،أصحاتةفض!

نقروبايغةفأجائوا،،الإسلايمإلىدعافمئئم،طقبهمعنفكفتوانهرفوا،

وهدهقويمنا،منؤراءناقنعلىنحن:وتائوا،الإسلايمعلىزؤشايهممن

ققل،ثئمأجزاء،خمسةوتجرآهاالغنائتمفخمغ،اللهخقمنهافخذضذقائنا،

.(2)خخللقدقهاقدبقكةع!يررالتبىفوافى

"+عه

اليمنإلىعليأ!يالنبيوبع!ث،(2/169)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنأورده(1)

!ته.البراءحديثمن،(9204)البخاريرواه

.(2/169)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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بمغزواتهفيفض

الؤدآلح:خخة+

ق!يدآ""ا!ليلفيوالحاكئمشغدابنذكز،بالؤدآعتسمييهاسبمثتقذتم

لخفسالسب!بيومالمدينهمن!عخرقيألة:فطجمبنخبيربنفحقدإلى

.(1)ركعتينالخقيفهبلإيالطفزفقهمقىعشر،سنةالقغدةذيمنتعينتتالي

مسلمذكرهماذلكؤيؤلد،ذلكعلىالذمياطىمحقدأبوشيخناوتبغة

لذيتمينلخفسالثهرسولمغخرجنا:عائشةحديثمن"صحيحه"،في

تعالى.اللهشاءإنقريبأويأتيالقغدة)2(،

يذمنتمينل!يهمثالخمي!يىيوتمخرقيأئةخرمبنفحقدأبووذكر

وصقى،بالمدينهالطهزضفىأنوبعذ،وادقنتزخلأنبعذنهارآالقغدة)3(

وطافت،الخفعةليلةالخقيفةبديوبات،الخقيفهبذياليومذلكيمنالعصز

الضئخ.بهاضقىئئم،اغتسلئئم،نسائهعلىالقيلةتلك

نإ:فلتمكيف:قائلقالإن:قالألةوهو،كلائمذلكفيخرمولابن

وقد،القغدةذييمنتمينل!يمثالخفعهيوتمالمدينةمنكانالثهرسولخروقي

معخرجنا:تقوذعائشةسمعث:قالتغفرةطريقيمناللةرحقةفسلمذكر

.(1)إالخغ؟إلأنرىلاالقغدةلذيتمينلخضمياللهرسول

.(2/173)سعدلابنداالكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1112/125)مسلمرواه(2)

.(026:)!ررحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(3)

تريبآ.تخريجهتقدم(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

خرجنا:قالتعائشةعن،غروةحديثمنمسلمذكزقد:لهفلنا:قال

عائشةعنالروايةاضطزبمبفلقاالجخه)1(،ذيلهلالمؤالهيناللهرسولمغ

بنعمروهما،ذلكفيعنهالروايةتضطرلمحبلمقنإلىرجعنا،ترىكما

غتاس.بنوعبذالله،الخطاب

بهاباتأنبعذالخقيفهذييمنعيهرزالنبيئاندفاغذكزغتاسابنفوجدنا

القغذة)2(.لديتمينلخضيىكان

نأوجمتفقذ،(3)جمعةيوتمالعامذلكفيكانغزفةيوتمأنعمروذكز

القغدةذيمنيومآيخزوأن،الخمي!ميىيومليلةكاندم!يحالجخهذياسيفلاذ

ئمينل!يهـثالخميسيوتمكانالضدينةمنخروتجةأنفضخ،الأربعاصيوتمكان

القغدة.لذي

الطفزالثهرسولمغضفينا:يقوذإذ؟أن!ميىحديمثؤضوحآ(4)كلذويزيذ

ثتم،أصبخحتىبهاباتثئم،ركعتينالخقيفهبديوالعصزأربعأ،بالمدينه

المدينهمنع!ررخروخهكانفلوتجميعا25(،والغمرةبالخبئوأهلئ،راحلتةزيم!ت

الخمعةلأنخطأ؟وهذا،الخفعهيوتمشذبلالكان،القغدةلذيتمينلخفس

.(1121/151)مسلمرواه(1)

.(4701)البخاريرواه(2)

.(0684)البخاريرواه(3)

المثبت.والصواب،"لذلك"ونريد:الأصلفي(4)

.(4761)البخاريرواه(5)
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بمغزواتهفيفصك

أربعآ.ئصقىلا

كانذلكأنفضخ،أربعآبالمدينةالطفزمغةضقؤاأنقمأنسقذكزوقد

اللهرضيعائشةقولمعنىأنوغيمنا،كفهاالأحاديثطوائتلفب،الخميسيىيوم

يذمنالشلائمعليهاندفاغةغتهمبألفا:القعدةذييمنتمينلخغس:عنها

هدهتعذفلم،فقطأمياليأربعةإلأوالمدينهالحقيفهذيبينوليسن،الحقيفه

القريبة.المرحلة

يقوذ:كان،مالكبنكغبحديثطؤضوحأفلناةماؤيزيذ)1(:قال

فبطلالخمي!يى)2(،يوتمإلأسفر،فيخرجإذايخرج"طيرراللهرسولمكانتققما

حينئديكونكانلألة؟الشب!بيوميكونأنوبطل،الحمعهيوتمخروجه

فإنةوأيضآأحد،تففهلموهذا،القعدةذيمنئعينلأرجالمدينةمنخارجآ

،(3)المدينهمنخروحهيوممنالفستقتلةالليلةالخقيفهبلإيقبيئهضخ

عليهقبيئهوضخالأحد،يوتمالخليفهذيمناندفاعةقولهمعلىيعنيفكان

السلائمعليهوألة،(4)ةكموالسلامالصلاةعليه؟خول!يويمليلةطوئبذيالسلائم

السلائمعليهسفرهفذةيكونهذافعلىالجخه)5(،ذييمنرابعهضبيحةدخلها

المثبت.والصواب،"ويؤيد":الأصلفي(1)

.(2789)البخاريرواه(2)

.(4761)البخاريرواه(3)

.(4991)البخاريرواه(4)

!ه.جابرحديثمن،(6933)البخاريرواه(5)
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بم
الهننالعذبالورد

خارجآيكونكانوالسلائمالصلاةعليهلألة؟اصئامسبعةمكةإلىالمدينهمن

القغذة.لذيئمينلأربعذلككانلوالمدينهمن

القيلهاسشقباليوفي،الجخهذيمنخقؤنلثلاثمكةعلىوششوفي

فقهمخأحد،تففهولم،ب!جمالحخطأوهذاتزيذ،لاتياليسبغفتلك،الرابعة

لخضيىالخليفهذييمنواندفاغة،القغدةلذيتمينلمي!ثكانخروتجةأن

الزواياث)1(.وتآتقمب،القغدةلذيتعين

ثتم،ذ!جمفيهوبطيب،بذريزةعائشةطتتتة،الخقيفةبذيأصبخولقا

فيوأشعزها،نغقيقتذنته)2(وققد،رأشهتتذثتم،الالي!تيغسليولم،أحرتم

وآقلئ.راحلتةركمتثئم،عنهاالذتموشقت،الأئمنجانبها

أقلئ:يقولونالمدينهفآفل،بهآقلئفيماعليناواختلفوا:شغدابنقال

دخل:بعفهمهموقال،غمرةخخيهمغقزنأئة:روايهوفيففردأ،بالخخ

.(3)ةخخإليهاأضافتثتم،بغمرةفتمئعآمكة

مسجدالمسجدعندمنراحلئهبهانبعسش!حينوأهل:خرمابنوقال

نهفقثئمبت!يمير،الطفرقبلوذلك،(4)آعموالخبئبالغمرةبالعزالبالخقيفهذي

.(233-230:)صحزملابن"الوداع"حجة:انظر(1)

المثبت.والصواب،""بدنه:الأصلفي(2)

.(2/173)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

.(139:)صحزملابن"الوداع"حجة:انظر(4)
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بمغزواتهفيفصك

.بالتيداصالظهزوصقى

فيالطقيطلىالأمينبابنالمعرولهثيحعىبنإبراهيئمإسحالقأبووذكر

ززعةأبيإلىبسندهالضحابهفيالتزعبدبنغمزأبيعلىاستدركةالذيكتابه

شهذهذا؟يضبطوقن:فقال"!بررالنبيئعنزوىقنمجذةعنوشيل،الزازكن

.ألفآ)1(أربعونتمبوكمغهوشهذ،ألفآتسعونالؤدآعخخةمغة

ديمئونوالفسيفون"بحبررالنبىفبمق:قالالشافعيئعنأيضآفيهوروى

.الغزلمحب)2(قبائلفيألفآوثلائون،والقدينهبقكةألفآثلاثون؟ألفآ

ه!جلالنبيئمغشهذزرعةأبيعن:الضلاح"بنعمروأبي"كتابوفي

"بحيرالنبىفبمقوعنه،ألفآشبغونتبوكمغةوشهذ،ألفأأربعونالؤداعخخة

.(3)كلذبعفقتقذموقد،الضحابةمنألفآعشزوأربعةألفمئهعن

عنخقيد،بنآفلخحذثني:الؤاقدئقال:""ا!ليلفيالحاكئمقال

تفبطجيناهناكاالذيالمسجدفياللهرسوذضقى:قالغمزابنعن،أبيه

المسجدإلىمنهاراخثئم،البخفةالحمعهيوتمونزذ،البخفهعلىغرال)4(من

علىخئمدونالذيوالمسجد،الخخفهمنخارجأفشرفآمنةيمخرئم)5(الذي

.(2/11)"الاستيعابعلى"الاستدراكفيالأمينابنرواه(1)

.(15-2/41)"الاستيعابعلى"الاستدراكفيالأمينابنرواه(2)

.(298-297:ص)الصلاحلابن"الحديث"علوم:انظر(3)

.(3/996)للبكري"استعجمما"معجم:انظر.وعسفانالجحفةبينثنية:غزال(4)

المثبت.والصواب،"يخرج":الأصلفي(5)
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الهننالعذبالوردبم

منقتطمتإذاالمسجدفيفضقىبفذيد،السبتيوتمفكان،الطريقيسالي

.(1)ب!فتمنأسفلالذيالمسجدفيوصقى،الفشقل

خروحهيوممنالثامناليوتمالخمي!يىليلةالجخةذيهلاذواستهلئ

الجخه،لديخقؤنلأربعالأحدليلةبهافبات،طوئبديونزل،المدينهمن

وطافتالأحد،يومضبيحةأعلاهايمننهارآمكةودخلبها،الضئخوصقى

منراحليهعلىوالقزوةاق!ضلابينوشغى،الققامخلفتوضقىشئعآ،بالبي!ب

.هليقؤ

وليلة،والأربعاءوالئلاثاءوالاثنينالأحديوتمفخرمآبقكةواقاتم

الجخهذيمنالثامناليوئموهو،الخميسيىيويمضخوةنهفقثتم،الخميسيى

واليشاكأ،والمغرقيوالغضزالطفزبهافصقى،منىإلىالئاسمغالتزوتهيوئم

طفوعبعذنهفقثتم،الخفعةيومضفخبهاوصفى،الخفعةليلةبهاوبات

يمنفئةلهوئضزقيأنري!جمالنبيئأمزأنبعذعرفةإلىالخفعهيوميمنالشصير

القضواء،بناقيهأمر،ن!ص!رلازالمبإذاحتىبغزفةبهافنزذ،بتمرةشغر

راحليه.علىفخطمت،الواديتطنأتىثتمفزخقت)2(،

أدنثئم،فشرتة،قذحفيتتنآعباسبنعبداللهأئمالقضلأئمإليهوبعث!ت

:الفاءوسكون،وكسرهأولهبفتح:ولفت،(3/9601)للواقدي"المغازي":انظر(1)

.(4/1851)للبكري"استعجمما"معجم:انظر.والمدينةمكةبينموضع

الزخل.ظهرهاعلىشذ:أي(2)
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بمغزواتهفيفصك

صلأفماشئئآ،بيتفمائصلولمالعصز،فصقى،أقاتمثئمالطهز،وصفىبلاذ،

فاستقبل،الموقفتأتىحتىراحلتةت!كرثئمالطفر،ب!قوفيقخفوغين

الشص!ن،غزب!بحئىواقفآيزلولم،يديهبينالمشاةتجتلوجعل،العئلة

وإذا،الغتقتميهميزوجعل،خلقةزيدبنأسامةآزذفتثتمأ9،الضفرةوذهب!ب

الشير.فيبالشكيتهالتاشيأمزوهو،(1)نقنفزجةوجذ

فيه،والسلائمالصلاةعليهنزذ،الأيسرالشغبعندالطريتنفيكانفلقا

ركستثئم،(2)"آقاقك"الفضقى:لأسامةوقالخعيفأ،ؤضوءآوتوضأفتاذ

بهاضقىثتمفتوضآ،،الجخهذييمنالعاشرةالسبتليلةالفزديمفةأتىحئى

بأذالنخطبهدونالآخرةاليشاصب!قوفيقخموغتينالآيخرةواليشاءالمغركت

شئئآ.بينفمائصلولم،إقامةمنفماضلاةلكل!اقاقتينلفما،واحد

يومبالمزدلفهبالتاسيىالفجزفصقىالفجر،طلغحتىاضطجغثئم

القشعزأتى،بمردلفةالضئخضقىفلقاالفجر،انصداعأؤذمغفسآالسبت

أسفزحتىؤايفآيرذولموكتز،وققل،اللهفذعا،القبلةفاستقبل،بهاالخزاتم

القضلأردفتوقد،المزدالفهمنين!يحدفغثتمالشص!،تطلغأنوقبل،حذآ

.غتاسابن

وفيشيء،كلفيالغايةمنتهى:والتصق،وأسرعسيرهفيرفع:أي:نقن(1)

متسع.:أي؟واحدوالمعنى،()فرجةبدل!"فجوة:(5831)""البخاري

.(179)البخاريرواه(2)
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بم
افننالعذبالمورد

التيالؤسئطىالطريقوسلكقليلآ،راحلتةحزكفخشر،تالنأتىولقا

عليهفزقاها،الغقبهتجفرةفأتى،يمنىأتىحئىالكئرىالخضرةعلىتخرفي

وأسامةوبلاذ،راحليهعلىوهوالشصير،طلوعبعذآسئقيهامجنالسلائم

منبثوبهيمطفةوالآخز،والسلائمالصلاةعليهناقيهيخطاتمئضيمذأحذهما

الخز.

بتخرغلتآأمزثئم،تذنةنيت!حيوثلاثآفنحز،بجنىالئثقيإلىانصرفتثتم

منفأعطى،شغزةمت!قو،المقذتمرأشهحلقثئم،المئهتماتموكانت،تميئما

الأنصارئ،طفحةأباكقةالباقيئنصقةوأعطى،والشغرتينالشغرةالتاسننصمه

نسائهعنوضخى،ئذفنأنوأمز،أطقازةوقفتم،وغارضهشاربهيمنوأخذ

أصحابه،بعض!وحلق،أفقخينبكئشيقاليومذلكفيهووضحخىبالتقر،

.واحدةويلفقضرين،ثلاثآللفخفمينفدعا،بعضهموققر

إلىزاكبآالسبتيومنهفقثئم،ك!مفيهبطيبعائشةطتتتة،تطتمتئئم

رجغثئمبالذئو،زفزتم5مامنوشر!تالطفر،قبلالإفاضهطوالهتفطالهت،مكة

الطفز.بهافصقى،منىإلىيويمهمن

ذلكالظهزضفىبل:وجابرعائشةوقالت،(1)زمغابنقوذوهذا

.(2)ةكقباليوتم

.(1308)البخاريرواه(1)

وحديث،وغيرهما،(3868)حبانوابن،(9731)داودأبورواهعائثةحديث(2)

.(1812)مسلمرواهجابر
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بمغزواتهفيفصذ

لجخه؟فيهالقضلعليناأشكلالذيالقضلهووهذا:خرمابنقال

ضجيح،والثاني،ؤفمالخبرينأحذأنفيشكولا،ذلككلفيالظرق

هؤ.اثلفماندريولا

الاثنينويوم،الاثنينوليلةالأحد،وليلة،السبتيومتقئةبمنىوأقام

مسجذتليالتيوهي،بالذنيايبدأ،الرؤالبعذيويملكلالثلاثالجمازيرمي

ثئمعنذها،ويقفث،الؤسئطىوهيتييها،التيثئمطويلآ،عنذهاويقفث،منى

عنذها.يقفثولا،الغقبهتجفرة

أيضآوزوي،الزؤوسيىيوئموهؤ،الأحدويوتم،السبتيوتموخطتفم

يوممنالشصيىزواليبعذنهفقثتم،اكارعيوئموهو،الاثنينيوتمت!طخأئة

وهؤ،التشريتناصئامآخزوهو،الجخةذيمنعشزبالثالثطالفؤزخالئلاثاء

الخحضب.إلىالتقريوئم

الطهزبهفصقى،ثقيهعلىوكان،فبةبهاله*مولاةرافعأبوفضرقي

يذيمنعشزالزابغالأربعاءليلةمنالآخرةواليشاءوالمغرقيوالعصز،

ودخل،الئئعييممنفاعتمزت،عائشةوشتز،الأربعاءليلةبهاوبات،الجخة

والتقى،الشفقىالثنتهمنوخرقي،الوداعطوالهتفطافت،الأربعاءليلةمكة

منالسلائمعليهومضى،بالزجيليأمزثئم،الغمرةمنراجعةوهي،بعائشة

المدينه.إلىزاجعآقؤليه

عرفة،إلىثتم،يمنىإلىخرقيأنإلىدخقهامنذبقكةإقاميهمذةفكانت

إلىراجعأأزواجهإلىئئم،الفحضبإلىثئم،منىإلىثئم،فزدلفةإلىثتم
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الهننالعذبالموردبم

.(1)الايمعشرةالمدينه

منكأبحبررالنبىرجغ:قالالرهرفيعنقغقرإلىبسندهالحاكئموروى

الجخه)2(.ذييمنتعينلثلابالؤدآعخخه

+ءعه

غئسيى:+شرتةةص

قبعثهم،تسعةوفمؤقذواغئسبنيأنالؤفودفيشغدابنذكر

.قزيش)3(لييرشرتةالله4رسو

فيع!بررالتبىلعيئوألة،ق!زوقيبنقيسرةفيهمإن:الأثيرابنوقال

زيادهـ.لذلكتعالىاللهوشاءإنالؤفودفيوياتيالؤداع)4(،خخه

ء**

أئتى:أهلإلىزئدئزأشاقةشرتةئئم8

يوئمكانلفا:قالوا:شغدابنقاذالتفقاء،بناحيهالشزاةارضنوهي

.(126-412:)صحزملابن"الوداع"حجة:انظر(1)

عننقلآ(4/235)"والنهاية"البدايةفيكثيرابنوذكر،أخرجهمنعلىنقفلم(2)

بالمدينةفأقام،الحجةذيفيالوداعحجةمنرجع!بالنبيأن:إسحاقبنمحمد

وصفرآ.والمحرم،بقيته

.(1/296)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

.(135-5/030)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)
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بمتهاغزو3فعك

!عأمز،!فقاتجرهمنغشرةإخذىشنةضقزيمنتعينتياليلأربعالاثنين

إلى"يحمز:فقالزيد،بنأسامةذعاالغد،منكانفلقا،الزويملغروبالتقئؤ

ضباحآفاغر،الخي!ثقهذاؤليئكفقذ،الخيلفأؤطئفم،أبيكققتليموضع

الفئ!ثفآقل!،اللةطقزكن!فالشيز،وأسئرع،عليهموخزق،أئتىأهليعلى

.آقاقك"والظلايغالغئونوقذيمالأدلأء،مغلثوخذ،فيهم

فلقا،وصأغفطتم،ؤتجعه!عاللهرسوذبدأ،5الأربعايومكانفلقا

فياللهباسيم"اغر:قالئبم،بتدهيواءلأشامةغقذالخميسيىيوتمأصبخ

بنئزيذةإلىقدقغة،قغقودآبيؤائهقخزقي،"بالئهكقزقنفقايل،الثهشبيلي

الفهاحرينؤجورمنأحدتئقفلم،بالخزفيزك!غو،الأسئقميئالخقميب

غتيدةوأبو،وغقزبكرأبوفيهم،الغرؤةتلكفيانتذلتإلأوالأنصارالأؤلين

زيل!.بنوشييذ،ؤقاصأبيبنوشغذ،الخزاحابن

الأؤلين،الفقاجرينعلىالغلاتمهذات!تعيئ:وقائواقوئموتكقم

ققالهج!قما!التاشايىلها"يا:وقال،بيضابهزأشهغضتوقدفخرقي،فغضيت

لقذ،أشامةإقارتيفيطغنتملئن،أشامةتأميريفيتغضيهمعنتقغتني

يمنابتةلهمان،تخييقآللإقازةكانإن،اللهؤايئم،قئلمنأتاةإقارتيفيطغنتم

."يختاركممنفإلة؟خيرآبهفاسئتؤضوا،للإمارةلخييقتغلإه

الأؤل،زبيعمجنخقؤنلغشرالشئ!بيوتموذلك،تيتهفذخلنزذثتم

إلىوتفضون،الثهرسوذنوغ؟وميأسامةمغيخزخونالذينالمسيفونوجاة

فلقا،"أشامةتغمث"آنمذوا:يقوذفجعل،الثهرسوذوثفل،بالخزفيرك!غلا
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الهننالعذبالوردبم

فغ!كره،يمنأشامةفدخل،ؤتجغهالثهبزشولياشتذالأحد،يوئمكان

فقئقة،،زأشةؤطأطآ،فيهتذوةالذياليوئموهؤقغفور،اللهوزشوذ

أشامة.علىتضغهائئم،الشقاءإلىتذئهيرفغفجعل،تتكفئملاالثهوزسوذ

اللهرسوذوأضبخ،الائنينيوئمدخلثئم،فغ!كرهإلىأسامةورجغ

مغ!كره،إلىوخرقي،أسامةفؤدغهلما،اللهتزكهعلى"اغد:"هلفقاذمميقأ،

تجاءةقدأئمنأئمأكهرسوذإذاالزكوقيئريذهؤقتينا،بالزجيليالتاشفامز

فانتقؤا،غتيدةوأبو،غمزمغةوآقبلفآقبل،تفوث!هاللهرسوذإن:يقوذ

لاثنتيالاثنينيوتمالشص!نزاغ!بجينفئوفيئ،تفوثوهؤ،الثهرسوليإلى

القدينه.إلىزك!غلاودخل،الأؤلربيعمنخقتليلةعشرة

عنذة،فغززة،اللهرسولبالتأتىحئىقغفودآ4بالفؤائزئدةودخل

لتفضيئ؟أشامةبيمبإلى4بالفؤايذهمتأنئزئدةأمز،بكرلأبيئويغفلقا

بكرأبوكفتم،العرلثازتذبفلقا،الأؤليفغ!كرهمإلىبهفقضى،لؤخهه

الئخفففيله"ياذنأنغمزفيأمتامةبكرأبووكقتم،فآبى،أشامةجيشيىفي

فقغل.،عنذة

أهلإلىفساز،أسامةخرقيعشزإخذىسنةالآيخرربيعهلاذكانفلقا

قدزقنوشتى،"هلأشرلهتقنفقتل،الغارةعليهئمفشن،ليلةمجشرينأئتى

قزسعلىأشاقةوكان،القغانيمتغبئهفيذلكيوقفموأقافوا،وخزدق،عليه

أتجذثتم،بالزجيليالتاشأمز،ى!فأفلقا،الغازةفيأبيهقاتلوقتل،أبيه

بخترهمالمدينهإلىتمثميرأبصثثتم،تتاليتسعفيالفزىؤادقيفؤزذالشيز،
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بمغزواتهيطنص

ضيهم.وشلا

الفسيمينمنأصيمتؤما،أت!ي!المدينهإلىقسازالشير،فيبعذاقتصذثتم

آخد.

بسلاقيهم،شزورأ؟ئتققؤنقمالقدينهوأهلالفهاحرينفيبكرأبووخرقي

إلىانتهىحتىئزيدةتحمفهأماقةوالفواء،شئخةأبيهقزسعلىودخل

بييه.إلىانصرفتثتم،زكغتيققصقىالمسجد

بالتفقاء،تكولؤنزابطةفبصث،أشامةصنغمابجفمنوهؤهزقلوبلغ

.(1!ناوغمزبكرأبيخلافهفيالشايمإلىالئغوثقلإقمبحتىهناكترذفلم

.نحؤها،أو،خفشون"والشزايا:اللةرحمةالفؤئفثتالء

نأ:قتادةإلىبسندهعبلإالثهأبيالحاكيمإلىب!تدهغسايمزابنروى

وأربعين.ثلاثآكالتتوشزاتاةاللهرسوليقغاليقي

؟ونالشزاياأراذوآنمئه،كتئناةهكذا:الحاكئمقال:غسايمزابنوقال

اللهزسولئغوثالترتيبعلى""الإكليلكتالمحبفيديمزتفقد،الغرؤاب

قرأأئةبئخازىأصحابيايمنالئقةوأخبزني:قال،الجئهعلىريادةوشزاياة

نتنهآه!ي!فنبالحرلمحبدونوالبعوثالشزايا:نقربنفحقدعبدالثهأبيكتالبفي

وشئيين.

.(911-1/189)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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الهنىالعذبالموردبم

.(1)ةترشوأربعينسبعآالشزاياأنشغدابنوذكر

وثلاثينخفسآكانتت:فميل،شزاياةعددفيواختيفت:الأثيرابنوقال

.(2)وأربعينثماييآ:وقيل،وتذثيشرتهبينما

الاتقالق""الطبقاتفيشغدبنمحمدعبدالثهأبوونقل:التووفيوقال

وعذدها،وخفسونييسثوشزاياة،ومجشرونسبعهمي!فنبكأبحبروغروايهأنعلى

ؤفومجها)3(.ب!خعلىفرئبةواحدةواحدة

وأخلي،،تذلي:يشعفيالأيمقايل"ولم:الثهرحمهالمؤلفثقال8

والطاي!،وختيؤ،،قكةوقتح،ز!خووالفضطققي،فزيظة،وصوالخنذقي،

.الئضير"وتيي،الغاتهوفي،الفزىبؤاديقاتلالة*:قيلوقد

ذلك.تقذتموقد

!!!

(1)

(2)

(3)

.(6-2/5)"الكبرى"الطبقات:انظر

.(2/172)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر

.(42:)صللنووي"النبويةالسيرة"تهذيب:انظر
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!لك!!فع!ط!

رهل!ئلرثصبزفضؤ7ذأجزلإ6،،ال!يئ!فزصكبر

لم7ءص!زسصءعحرو+"ض!ررو

ول!بم!بم!لر
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!!لىرهلة!مسرئؤ!و!أ!ح!!الال
لهوع!:كتهمت

،غقانئنوغثمان،الخطابببنوغقز،الضذيقتكرأبو

الأزقمئنوغئذالله،فقئزةئنوغامز،طايبأبيئنوغلى

ئنوخايذ،شقاسئزقيسيىئنوثابيث،كغبئنوأتى،الرفرخ

ثابيخ،ئنوزئذ،الأشيلإئالزبيعئنوخئطقة،الغاعيرئننشييل!

ئنفقاوتة"وكان،خ!تةئنؤشزخبيل،!شفي!نآبيئنوفغاوتة"

به.وآخضفئم،يذيكألرقفئمثابيقئنوزئذشفتانآبي

كتمت:وزشفةوالشلائمالصلاةعليه"كثائه:الثةزجخةالفؤئفثقال"

طالب،أبيبنوعلى،غقانبنوغثقان،الخظالببنوغقزبكر،أبو!شله"

بنوثاب!ث،كغببنوأبن،الرفرفيالأزقمبنوعبذالله،فقيرةبنوغايمز

الأشيدئ،الزبيعبنوخئطلة،الغاصيىبنيعتييدبنوخالذ،شقاسبنقبس

فعاوبةوكان،خشنةبنوشزخبيل،شفيانأيبنوفعاوبة،ثابقبنوزبذ

.به"وآخضفم،لذلكألرقفمثاب!ببنوزيذ،!شفيانابيابن

جماعةليوقغوقداللة،رحمةالفؤئفثدكزفمنقرآعشزثلاثةهؤلاص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهننالعذبالموردبم

غيرذكزةقنوأذكر،ترجمةالمؤلف!ذكزةقنلكلأذكرأناوها،غيرهم

دكزفم.وقن،ليوقغقنأذكزوتغذهم،الفؤلف

حديسثفيب!تدهإسحالهقابنعنئكيربنئوشنفزؤى:!هبكرابوفأقا

ق!اخت،وتبيفمضقاحرآ،اللهرسوذخرقيلقا:خغشمبنقاللثبنشزاقة

بكر:لأبياللهرسولفقال،أكقفكمآئطروني:فقال،مزابثلاثفزشهبه

وتيتك،تيييآيةيمتابآليتكت!ب:فقال،*هلبكرأبوفقالتئتيي؟"قا:"هل"قل

عقزأبوذكزة،يخزقهفيأو،رقغهفيأو،غطمفيكتابأتكرأبولهفكتست

ويأتي،(1)""الكتابكتابفيشئةبنعمزذلكذكز:وقالالتز،عبدابن

.*هلالمؤثفذكرعنذترجمةل!بهالضديقبكرلأبي

غسايمز)2(.وابنالتز،عبدابنفذكزة:الخطاهمببنغقزوأقا

الذيوهو،(3)طالبأبيبنعلىوكذلك،أيضآفذكزاة:عثمانوأقا

الخذيبيه)4(.فيالضفخكتمت

غهذ،إذاوالسلامالصلاةعليهلعهوفىهالكاتمبوكان:التزعبدابنوقال

عنذترجمة4قؤلايمنلكلويأتي،(5)طالبأبيبنعلىصالخإذاوضفجه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(4/434)"دمشقو"تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(4/345)"دمشقو"تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

!ه.عازببنالبراءحديثمن،(1255)البخاريرواه

.(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر
http://www.al-maktabeh.com



ورسلهوالصلامالصلاةعليهكتابه
بم

لههـ.اللةرحمةالفؤثفذكر

فحقدأبووشيخناغساكز،بنالقاسيمأبوذكزة:فقيرةبنعامزوأما

ترجمة.له*وتقذتمالقرطبى)1(،عبداللهوأبو،الذمياطى

ؤفببنتفوثعبدبنالأزقمبنعبذالثهفهؤ:الأرقمبنعبذاللهوأفا

القتح.عاتمأسلتم،الرهرخالفرشىزفرةبنقتافيعبدابن

الأثير:بنالحسنوأبو،""الكمالكتابهفيالثهرحمهالمؤلف!وقاذ

.(2)ا!وعمزبكروأبي،كأفيللنبيت!تك

"قن:فقال،كتابر!أكالنبيعلىوردألةتلغيي:اللهرحمهمالكقال

قأغخبة،ع!ير،النبىبهوأتى،فأجاقي،أنا:الآزقمبنعبذاللهفقالئجيمث؟"،

.(3)اللهرسوذأراذةماأصاقيحيمثوذلك،قأغجتةخاضيرآ،عمزوكان

تأفزهالففوفيلبعفيىكتبإذافكان،به!لق،اللهرسوذاسئتكتتةأفيولقا

المالي،بيمبعلىوغثمانغمزواستعمقة،عنذةلآقانيهتقزأةولا،ئجيتةأن

.(4فآغقالا،ذلكمنغثماناشتغفىثئم

(1)

(2)

(3)

(4)

.(4/134)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر

.(3/172)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر

للبيهقي"الكبرى"السنن:وانظر،(3/172)"الغابة"أسدفيالأثيرابنأورده

(10/126).

.(4/336)عساكرلابن"دمشقخل!ات":انظر
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بم
الهننالعذبالورد

فأبى،ألفآبثلاثينالمالب!يبيمنأجازةغثمانأنوتلغيي:مالذقال

ألفمئهثلاثأزقتمبنعبذاللهأعطىغثمانأنديناربنعمرووعنيقبقها،أن

لةوقاذ،اللهعلىأخريلهماتما،دثهغمفث:وقاذيقبقها،أنفآتى،دزقيم

داوذ،أبولهروى،(أخداآ\عليكقذضثما،القويمسابقةللثكانلوغقز:

ماتجة.وابن،والتسائى،والئرمذكق

كتمتقنأؤذهو:شغدابنقالمشهور،فهو:كغببنأبنواقا

وكتتة،الؤخيئتكئبانثاب!ببنوزيذهؤوكان،القدينةققذقةاللهلرسولي

وكتاة،الثهرسوذبهاكتاةالفنذر،أبووهؤ،ذلكوغيز،بهيمقطغوما،للتاس

الطقيل.بوللإهالطقيلأباالخطاببنغمز

بنضغاويةبنزيدبنعبدبنن!يقؤيقاذ:الفئدر،بنكغببنأبى

فيها،وباقي،الثانيةالغقبةشهذ،التخارئالأنصارئالتخاليبنماللثبنعمرو

عليهوقرأ،اللهلكتالبوأقزؤفم،الضحابه4فققاأحذوهؤتذرآ،وشهذ

لله:ا4رسوله*وقال،11:البينة(أئكتنبآآقليينآلدينكقروأيكينلز!:الله4رسو

،""نعئم:قالشقاني؟الله:قاذ"(!يئلز!:عليلثآقرأأنأمزيياللهص"إن

.(2)فبكى

،ر!م!و*لينآدزى:فيهالأن؟(جئيلز!:كأ!يررالنبيئقراءةفيالجكمةوذكز

(1)

(2)

.(3/866)""الاستيعابفيالبرعبدابنالثلاثةذكر

!ه.مالكبنأن!حديثمن،(799)ومسلم،(4676)البخاريرواه
http://www.al-maktabeh.com



ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

آخرفيت!تكقنأؤذهؤوأئيئ،13-2:البينةقئضة(9تتوأضفاطفرة!يهاكنمب

وقيل:،عشرةتسغسنة:قيلغقز،خلافةفي!نهمات،فلانوكس!ت:الكتب

اثنتينسنةغثمانخلافهفي:وقيل،وعشريناثنتين:وقيل،عشرينسنة

الخماعة.له*روى،(\غقرخلافهفيماتاتةوالاممثز،وثلاثين

أبو:وقيل،الزحمنعبدأبوفهؤ:شفاسبنقيسبنثاب!ثوأما

بنكغببنثغلبةبنماللثبنالقيسيىامرئبنماللثبنوشقاشفحفد،

شهذبالخته)2(،له"وشهذ،!النبيئخطي!ث،الخررحبنالحارثبنالخرزح

كئاهمبفيعساكزبنالقاسمابوذكزة،كفهاالقشاهدمنبعذهاوماأخدآ

.(4)ةرشعإحدىسنةتكرأبيامجهلايمفيشهيدآالتقامهيوتموفيل،(3)!عالنبيئ

فقاذ،انكشفواائتقوافلضا،ف!ئيمةإلىالؤليدبنخالدمغيخرفيوكان

مات:يقوذقنسمعثوقد:(3/105)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنقال(1)

وذلك؟عندناالأقاويلهذهاثب!ثوهو،ثلاثينسنة!تهعفانبنغثمانخلافةفي

خقا3أخبرنا:قالالقضلبنئمغاليأخبرنا.القرآنيجمغأنأمزةعفانبنعثمانأن

اثنيجمغعفانبنغثمانأن:ليسيرينبنفحفدعن،وهشابمايلولهتعنزيد،ابن

،القرآنجمعفيثابتبنوزيذ،كغببنأبىفيهموالأنصايىقريثيىمنرجلآعشز

.(1/27)حجرلابن""الإصابة:وانظر.انتهى

!ه.مالكبنأنسحديثمن،(191)ومسلم،(1734)البخاريرواه(2)

.(4/336)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(3)

.(4/327)عساكرلابندمثق""تاريخ:انظر(4)
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بم
افننالعذبالورد

ئئممجيهرز،اللهرسولمغلفايلكئاهكذاما:خذيفةأبيقؤلىوشايئم،ثابت

نميسة،لهودزعثابمبوعلىفيلا،حتىوقاتلاؤثتتا،خفرةمنفماواحل!كلئحفز

آتاةإد؟نآئئمالفسيمينيمنزجلفتيناقأخذها،،الفسيمينيمنرجلبهفقز

حلم،هذا:تقوذأنفإتاك،بؤصئهأومجيكإلئي:*هلفقال،قتامهفيثابت

دزيي،قأخذ،المسيمينمنزجلبيقز،أف!ميىقيفتلقاإلتي،فتضيغه

علىكقأوقد،طولهفيت!تققزسيختايمهوعنذ،التاسأققمىفيوقننرئه

خليفهبكرأبيعلىقدتموإذايأخذها،أنففزة،خالدآفائمب،ئزمةالذزع

غييق،زلهيقيمنوفلانوكذا،كذاالذئنمنعليئإن:لةففل،اللهرسولي

بكر،أبابهاوخذث،بهافاتى،الذزعإلىفبدث،فأخبزة،خالدآالزجلفأتى

.ب!باثغيزموتهبعذؤصتتهأجيرتآخديعقمولا،(\ؤصتتهقأجاز

سعيدأخيحةأبيبنخالذشعيدأبوفهؤ:العاعيىبنسعيدبنخالذوأقا

ابنوذكزة،قديمآأسلم،الأقوئالفرشيئشتغسعبدبنأمئةبنالعاعيىابن

كأخيرر)2(.للنبيئكتمتفيقنعساكز

اؤذ:الفضطفى""شزففيالتي!ائورخضحقدبنالقيكعبذوقال

:ت!تكقنأؤذإنة:وقيلالغاعيى)3(،بنشجيدبنخالذاللهلرسولت!تكقن

،(0132)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(0365)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(5269)مختصرآالبخاريورواه

.(4/329)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

للنيسابوري."المصطفى"شرفمنالمطبوعفيعليهنقفلم(3)
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بمورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه

،الإسلامثالمثفكانبكر،أبيبعذأشهملتمإنة:قيل،الزحييمالزحمناللهبسيم

وؤيذ،الثانيةالهخزةالختشهأرضيىإلىوهاجز،خامسآ:وقيل،زابعآ:وقيل

سنة.عشرةيفهمغبهاوأقاتمشييذ،ابئهبهاله*

القضته،غفزةمغةوشتهذبخيتز،الثهورسوذ،الشمينتينمغقلإتمثتم

وهؤاللهرسوذفئوفيئ،التقنضذقابعلىاللهرسوذوبعثةبعذها،وما

بالتمن.

وكأن،تجقتتمشميرعلىؤقفطأدةالقنايمفيرأىأئةإسلايمهث!بسوكان

آخيفث:وقال،فقنرغ،فيهايقغلابخقؤئهآيخداللهورسوذ،فيهاتذقغهآباة

بكأريذ:بكرأبولهوفقاذ،ذلكله*فقالبكر،أبافقعيئ،خقتزؤياإنفا،بالثه

فأسئلتم.بآختاد،اللهرسوذفقعيئالخيز،

خالد:فقال،الفوتلأفتعتك،والله:وقال،فضزبة،بذلكوالذهفغيم

.(1)تززفنيللةا

الثهزقعييلئين:فقالشييد،والذهوقرضن،!عاللهرسوذيلزئموكان

تزقغة،لاالففئم:خالدفقالأتدآ،بقكةكئشةأبيابنإلةلألعتذ،قزضييمن

عليه:نقشقالذيخاتقهالثهلرسوليآفذىالذيوهو،ذلكقزضهفيفتوفيئ

إلىاللهرسوليعنيمتابآكتستوهو،(2)نشرآبئرفيووقغ،اللهزشوذفحغذ

.(0825)"المستدرك"فيالحاكمرواه(1)

.(1/474)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)
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بم
افننالعذبالورد

الإسلايم.إلىتذغوفمجفتزذيعمروبني

ئمثتمآيخيابنوهو،يىئعيئأبوكنيئه:ضيفيئبنالزبيعبنخنظلةواقا

بتخفيفها.:وقيل،الياصبتشديد،الأشيدئ،الغزلمحبخيهيمضيفيئابن

ؤيعزلهث،اللهلرسوليكتبواالذينأحذوخئطلة:التزعبدبنغمزأبوقال

عن،التفدفيغثمانأبيطريتيمنالئريمذفي""كتاهمبففي،(1)الكاتببخنظلة

!ه.الثبيئكئابيمايمنوكان،خئظلة

مسلئم،له"روى،"هلت!عغولا،فغاويةإقارةفيبالكوفهحنظلةمات

قاتجة.وابن،والتسائيئ،والئرمذكن

بنغؤفبنعمروبنتؤدانبنزئدبنالضخافيبنثابببنزيذوأما

الأنصارئ.التخاليبنماللثبنغئيم

بعذها،وماأخدآشهد،سنةعشرةإحدىوغفزه،الغدينة!عالتبيئقدتم

وكان،قزابثلاثالمدينهعلىغمزواستخلقة،الخندنقشاقلإهأؤذ:وقيل

الفرآنتجقغواالذينوأحذ،الضحابه5فقهاأخذوهؤأيضآ،ت!تخيفهغثمان

إذاوآزقيهئم)2(،منزلهفيخلاإذاالثاسآفكةوكان،اللهرسوليغفدعلى

.(1/379)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

والرفيث:،واوترهمأرزنهممن:أي؟المثبتوالصواب،"وأزمهمة:الأصلفي(2)

)مادة:،(4/530)للزبيدي"العروس"تاج:انظر.الكلامالقليلالساكنالحليم

زمت(.
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

وقيل:،ثنتين:وقيل،وأربعينخصيرسنةبالمدينهومات،(1)القوممغجلسن

وخمسين.ليمثسنة:وقيل،وخمسينخصيىسنة:وقيل،ثلاث

خزبببنضخرشفيانأبيبنضغاوية*الزحمنعبدأبوفهؤفغاوية*:وأقا

ف!يقهيمنتنريذوأخوةوآبوةهؤ،الفزشىقتافعبدبنشضيرعبدبنأقئةابن

.الثه)2(رسوليكتالمحبمجنألةوغيزهماغ!اكزوابنالتز،عبدابنذكز،الفتح

ف!يمآ.اللهزشوذوتميمث،القضيهيوتمأسلصث:قالفعاويةوعن

سنة.مجشرينوخليفة،سنةمجشرينآميرآفعاوية*كان:إسحالقابنقال

وكانت،يحمئينسنةرجبفيفعاويةومات:(3)مسلمبنالوليدوقال

تعينلثقالبالخميمميىيوتمبلإضشقئوقيئ:وقيلونئفآ،سنةعشزتسعةيخلافته

يخلافئهوكانت،سنةوثماييناثينابنوهؤ،وخمسينتسعسنةرجبمن

أشفر.وثلاثة،سنةعشرةتسغ

منتمينتتاليلأربعرجبفيفعاوية*ئوفيئ:القي!ثعنئكيرابنوقال

(4)صي".
ييسش.ص

.(19/332)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

عساكرلابن"دمشقتاريخ"و،(3/1641)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

(4/349).

لابن"الكبرىالطبقات"فيترجمتهانظر.المثبتوالصواب،""مسلمة:الأصلفي(3)

.(7/475)سعد

.(19/430)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(4)
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بم
الهننالعذبالورد

فيوالتووخ،الأثيربنالحسنأبوفذكزة:خشنةابنشزخبيلوأما

والشلائم)1(.الصلاةعليهكتابه

:الفضطفى""شزفكتابفيالئيسائورخضحقدبنالغيكعبذوقال

ثئمعقر،ثتم،آتانأخوةثئمشييد،بنخالدع!رراللهلزشوليكتمتقن4أؤ

الفطاعبنعبدالثهبنشزخبيلوهؤ،(2)ةن!خبنشزخبيلثتم،عليثئم،غثمان

تبتتة:وقيل،أفةةن!خو،خ!نةبابنالقغزومثاليهئدئيمئدةبنعمروابن

ثمافيسنة،غقؤاسنطاغوفيفيوئوفيئ،الختشهفقاحرةيمنوهؤ،بأئمهت!يل

ماتجة.ابنله*روى،عشرة

نقرآ.عشزثلاثةوفئم،المؤئفثذكزفمالذين4فقؤلا

أبوذكزة،فطفخة:قؤلاءغيرعيهرزللتبيكتمتيمغنليوقغقنوأفا

.(3)"الأقيم"تجارهمبكتاهمبفيم!كؤيهبنفحقدبنأحمذعليئ

الحسنوأبوغساكز،وابن،الترعبدابنفيهمذكزة،الغؤامبنوالرتيز

الأثير)4(.ابن

للنووي"واللغاتالأسماءو"تهذيب،(1/80)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

(1/55).

للنيسابوري."المصطفى"شرفمنالمطبوعفيعليهنقفلم(2)

.(1/274)مسكويهلابن"الأمم!تجارب:انظر(3)

عساكرلابن"دمشقو"تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

.(1/79)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/331)
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ورسلهوالسلامةال!ملاعليهكتابه
بم

محغدبنالملكوعبذ،(13اضيأالثلاثةذكزة،العا!يىبنشييدبنوأبان

.شييد)2(بنخالل!أخيهبعذذكزة،التي!ائوركق

.(33اضيأالخماعةذكزة،الخضزميئبنوالغلاء

الأثير)4(.وابنعساكز،وابنالتز،عبدابنذكزة،الؤليدبنوخالذ

.(63اضيأالثلاثةذكزةق!قمة)5(،بنوفحقذ

.أيضا37(ذكزوة،شغبةبنوالفييزة

.الأثير)8(وابنالتز،عبدابنذكزة،زؤاحةبنوعبذالثه

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

عساكرلابن"دمشقو،تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1/79)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/334)

.للنيسابوري"المصطفى"شرفمنالمطبوعفيعليهنقفلم

عساكرلابن"دمشقو"تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1/80)الأثيرلابن"الغابةو!أسد،(4/346)

عساكرلابندمق"و"تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1/85)الأثيرلابن،الغابةو"أسد،(4/330)

الفبت.والصواب،""سلمة:الأصلفي

عساكرلابن"دمشقو!تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1/80)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/348)

عساكرلابن"دمشقو"تاريخ،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1/88)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/349)

.(1/80)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االنىالعذبالمورد

.(؟)آضيأذكزاة،شفوذابنأبيئبنعبلإاللهبنوعبذالله

التي!ائورفي،فحقدبنالقيكوعبذ،أيضآذكزاة،العاعيىبنوعمزو

الخضرمي)2(.بنالعلايوقبل،خ!نةبنشزخبيلبعذذكزة

القزطبيئبكرأبيبنأحمذبنمحمدعبلإالثهأبوذكزةشغد،بنوتجفم

منونقلئه،الشلائمعليهكئابهفي"!النبيئمولدفي"الإعلامكتا!بفي

خاله.

تكئبالبشغدبنوتجفئم،الغؤايمبنالرتيزوكان:الفضاعىوذكز:وقال

.الضذقه)3(أمواذ

فحقذالحسنابوالسلائمعليهكتابهفيذكزة،الضف!ببن(4وخقيم

،"الأمم"تجاربفييم!كؤيهبنأحمذبنمحمذعليئوأبو،التزاصبنأحمذابن

الأثير)5(.وابن

وشيخنا،الأثيروابنعسلاز،ابنذكزة،الذؤسىقاطمةأبيبنوفغيمي!ث

.(1/85)الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

،(1/80)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(1/69)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

للنيسابوري."المصطفىداشرفمنالمطبوعفيعليهنقفولم

.(238:)ص"القضاعي"تاريخ:انظر(3)

المثبت.والصواب،!"جهم:الأصلفي(4)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(1/274)مسكويهلابن"الأمم"تجارب:انظر(5)

(1/80).
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ورسلهمأل!لاوالصلاةعليهكتابه

.(1)طيئفيالذا

بم

كتابهفيخرمبنفحقل!أبوذكزه،خزببنضخرشفيانأبيبنويزيذ

.(2أخولاوفغاوية،شفيانأبيبنويزيذ:فقاذ،كتابهذكرفي"الشيرة"

فحغذالحسنوأبوغسايمز،بنالقاسمأبوذكزة،الآزقيمأبيبنوالآزقئم

.(3)4التزابنأحمذابن

.أيضا25(غسايمزابنذكزة،زبةعبدبنزيلإ)4(بنوعبذالثه

خذسمنأشلتمقنإلىيمتابآ!ةاللهلرسوليت!تكأتةشغدابنوذكز

.(6)مختيمن

فيالأثيربنالحسنأبووذكزغسايمز،ابنذكزة،عقبةبنوالعلاء

بنعمروحديمثفيذكزةأوردع!يرر،للنبيئكتستألة:عقبةبنالغلاصترجمه

كثابهفيالأثيرابنتذكزةولم،فوسىأبوأخرجة،جعفروذكزة:وقال،خرم

وغذدفم)7(.،كغببنأئيئترجمهفيأورذفمالذين

.(1/08)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/135)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

.(26:)صحزملابن"السيرةجوامع":انظر(2)

.(4/325)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(3)

المثبت.والصواب،يزيد"ة:الأصلفي(4)

.(4/338)عساكرلابن"دمشق!تاريخ:انظر(5)

.(267-1/366)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(6)

.(4/85)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/347)عساكرلابن،دمشق"تاريخ:انظر(7)
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بم
ا!ننالعذبالورد

بنالخطالمحبأبوذكزة،الأنصارخا"لوقيأبوكقيببنزيدبنوخالذ

.(1)"صفينأهليبين"الففاضلةكتابهفيدخية

بنمحمذالحسنأبوالشلائمعليهكئابهفيذكزة،التخانبنوحذيفة

،"المعارف"لطائففيالثعالبىالقيكعبذمنصوليوأبو،التزاءشبنأحمذ

الئخلي)2(.خزعنيكت!ثوكان،خالهمنونقلئه،الفرطبىعبداللهوأبو

آغطاةالثهرسوذأنةآبيهعنفخاعةبنلي!زاحبنهلاذروىوتنريذ)3(،

منقزارةبنلفخاعةالثهرسوليفحقدمن:تنريذعنةله"فكتمت،بالتقنأزضآ

تنريذ)4(.وكتمت،قفتأيييفيهاخاخةفمن،الغؤزةآغطيئلثإلئي:شقيمبني

السلائم،عليهكثابهفيالفرطبىعبداللهأبوذكزة،نفيربنوالخضين

تكئبالبلفيربنوالخضين،شغبةبنالخييرةوكان:وقال،خالهمنونقلئه

ذلكونحؤ،الفضاعيئ""كتالمحبيمننققةأنةوالطاهز،والفغاقلاب،الفذاتتاب

بنفحقدبنأحمذعليوأبوالبزاء،بنأحمذبنمحقذالحسنأبوذكز

.(5)م!كؤيه

.(129:)صدحيةلابن"المبينالنصر"أعلام:انظر(1)

.(04:)صللثعالبي"المعارف"لطائف:انظر(2)

.(6/677)حجرلابن""الإصابة:انظر.المثبتوالصواب،""بريدة:الأصلفي(3)

.(0571)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيرواه(4)

.(1/274)مسكويهلابن"الأممو"تجارب،(238:)ص"القضاعي"تاريخ:انظر(5)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

فريمثيىيمنله*كتمتقنأؤذ:الؤاقدخقال،شزحأبيبنلهشغدبنوعبذالله

.(1أسلمثئم،قكةإلىورجغازتذئتم،شزحأبيبنشغدبنعبذالله

وشييد،وأتانخالد،:كتابهخملهفيالذمياطىفحقدأبوشيخناوذكر

.العاعيى)2(بنو

ابنذكزه،الأشهلعبذ:الأصلوفيالأشد،عبدبنشلمةوأبو

.(3)يم!كوئه

.(4)م!كؤيهابنأيضآذكزة،العرىعبدبنوحؤيط!ب

.(5)ورفغبنوخاطصث،خزببنشفيانأبووكذلك

أبيطريقمن(الخزاج)كتاهمبفي"شننه"فيداوذأبوقال،والشجلئ

كانكايمبالشجلئ:قالغتاسابنعن،عبدالثهبنأؤس7الخؤزا

.(6)اللهلزشولي

.(2/585)للواقدي""المغازي:انظر(1)

فحقهالهمالا،شيخهكلامحكايةقصدولعله،الثلاثةفيبالرفع:الأصلفيكذا(2)

أعلم.واللهلايخفىكماالنصب

."الأشهل"عبد:وفيه،(1/274)مسكويهلابن"الأمم"تجارب:انظر(3)

.(1/274)مسكويهلابن"الأمم"تجارب:انظر(4)

.(1/274)مسكويهلابن"الأمم"تجارب:انظر(5)

:(5/347)"والنهاية"البدايةفيكثيرابنالحافظقال،(2935)داودأبورواه(6)

=فأنكزة،المرفيالخخاجأبيالكبيرالحافطشيجناعلىالحديثطهذاعرضثوقد
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افنىالعذبالوردبم

وزوقي:قال،مجهوذهو:الأثيرابنوقاذ،نعييموأبو،قئدهابنوذكزة

فأنزذ،الشجلئ:*هلئقاذكاي!ب!رللنبيئكان:قالغمزابنعن،نافععن

:وقال،4011:(11!نبياءلقحتمثينتج!ئ!لآآفئمذيهظئنطوىيؤم!:تعالىالله

عن،الثهعبيد)2(عننفير،ابنعن،(1)دييشبنخفدانبهتفزدغريمثهذا

.(3)نافع

الؤخيئيكت!ثكانوأتة،دخيةابنذكزة،التخاليبنيمنوزخل

لم،دينلفاأتةوهؤ،فغجزةلتبئهفيهالثةفأظهز،ز!ضتتثئم،اللهلرسولي

.الأرضن)4(تقتفة

(1)

(2)

(3)

(4)

حدي!ثهو:4يقوكانتيميةابنالعباسأباالعلامةشيخناانوأخبرتهحذآ،

اقوئه.وأنا:المرىشيخنافقال،داود"أبي"سننفيكانوان،موضوغ

حمدانفيالذهبيكلاممتعقبأ(2/356)"الميزان"لسانفيحجرابنالحافظقال

"التفسير"،فيالنسائيرواةفقدالكذل!،عليهيطلقأنيجوزلاالمتنوهذا:هذا

فتفزذ:الطريقهذهوأفا،عباسابنعنأخرىطريقمن""السننفيداودوأبو

الفؤكف.قبلضغقةقنأزلملكن،خفدانبها

المثبت.والصواب،!عبد":الأصلفي

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(3/1453)نعيملأبي"الصحابة"ععرفة:انظر

حجرلابن"الباري"فتحفيكمامردويهابنرواهعمرابنوحديث،(2/390)

(8/437).

.(421:)صدحيةلابن"المبينالنصر"أعلام:انظر
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه

اسفه.وتقذتم،ختيوابن

بم

أبوثنا،الشافعيئيحعىبنئوشفتبنالزحييمعبذالقضلأبوأخبرنا

أبناحاضز،وأنا،عليهفرىةفيخاطتززذبنقغقربنفحقدبنخفمغقز

محفدبنالحسنفحقل!أبوأبناالتتاء،بنالحسنبنأحمذغالبأبو

بنفحقذثنا،يحىبنأحمذبنفحقذوهو،الغطشىأنا،الخؤقرئ

بنأضزئمحذثنن،التميمىالقجيدعبدبنفحفذثنا،دريحبنصالح

بنعليئعن:شئرةبنالتراليعن،الضخافيعن،ليمتانأبيعن،خؤشب

نزذ:إذافكان،به!النبيئفذاتميكت!ثخطلابنكان:قالطالبأبي

لجم(!ئئ!ح:نزذ!اذا،غفورزجيم:كتب،1731:البقرة9(!غفورزجيص

"اغرضن:يويمذاتع!يرالنبيئلهفقال،شميعغييم:كتمت،!181:البقرةأ

آفقيث"كذا:!عالنبىلهفقال،عليهغزضةفلقاعليلث"،أمييكنثماعليئ

شميعوغييم،غييموشميعؤاجد؟!غفوروزجيم،زجيمغفور؟عليك

."!ؤاجد؟

إلأله"اكتمبكنتمافإلتي؟(نبتالإ\محضدكانإن:خقابنفقاذ:قال

فيفهؤ،خقابنقتل"قن:م!عالنبىفقال،بغكةولجقكفز،ثئمأريذ،ما

!يلاالثهرسوذفأراذ،الكعبهبأستارمتعلقوهؤ،قكةاقتح9يوتمفقيل،"الخته

فاستشاز،خطلابنأتىمايأتيئأنكأبحيررالنبيئفكرة،مغاويةت!تكيتأن

المثبت.والصواب،"نبي":الأصلفي(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

:!عاللهزشولمؤبذث

واسئفة:،التخاشئالىزشولأالضفرئأقتةئنغفزو

ؤؤضغة،!عاللهزشوليمتالتقأخذ،غطتة:وقغتاه،أضخقة

ؤخشنمتق!شأو،الأزضيىعلىقخلسنشريير؟،غنؤنرذ،غيتيهعلى

طايبأبيئننتجغقرخضوليمجئذكانإسئلاقةآنإلأ،إسئلافة

ؤأضخابه.

كانأته*ؤزوقي،قاتتؤتمعليهضقى!عالئبيئأنؤضخع

قئر؟.علىالئوزئزىتراذلا

.(1)أمينفإدة؟اسئتكيئه:فقاذ،السلامعليهجبريل

أمتةبنغفزو!عاللهرسوذ"وبعهمث:الثةزجمةالخؤئفثقال"

كتاقيقأخذ،غطتةوقغناة،آضخقةواسفه،التجاشئإلىزشولأالضفركق

الأرضيى،علىقجلسن،شريرهعنونزذ،غيتيهعلىوؤضغة،!اللهرسولي

طالبأبيبنجعفرخضوليعنذكانإسلاقةأنالأ،إسلافهن!خووآسثلتم

يزاذلاكانالةوزوكق،قاتيوتمعليهضقى!عالئبىأنوضخ،وأصحابه

.قئره"علىالئوزيرى

فيالجوزيوابن،(1/054)الضعفاء"في"الكاملفيعديابنرواه(1)

:(404:ع)"المجموعة"الفوائدفيالشوكانيقال،(1/335)""الموضوعات

عساكرابنورواه،كذابوهو،الهمدانيخؤشببنأضزئمإشادهوفي،موضوع

.متروكإسنادهوفيآخز،وجهمن1(95/68)"دمشقا"تاريخ
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ورسلهوالصلامةال!علاعليهكتابه
بم

الففوفي،إلى!الثهرسوذتعثةقنذكرفياللهزجفالفؤئفثشرغ

!نما.الئجاشيئإلىالضفركنأمئةبنغفروبدكرقائتدأ

ائخذ،الخذئبيهمنرجغلقااللهرسوذأناللةرحمةشغدابنذكز

بهوختتم،ليمثسنةالجخهذيفيوذلكأسئالر،ثلاثةعليهونقشق،خاتمآ

وأصبخ،سبعسنةالفحزيمفيوذلكواحد،يويمفينقرةت!يلوبعثط،الكئمت

تعثةزشوليأؤذفكان،إليهئمتعثةالذينالقويمبلسافيتتكقئممنفمزخليكلئ

.(1)ةئقأبنغفزو

بنغتيدبنإتاسبنعبلإالثهبنخؤيلدبنأقتةبنغفزوأقثةأبووهو

بنضحفرةبن-المهملةالدالوفتحالجيمبضم-خذفيبنكغببنتالث!رة

إلىهاجزثئم،الختشهإلىوهاجز،قديمآأسلتم،يمنانةبنضتاةغئدبنتكر

قغونة.بئزقشاهدهوآؤذ،المدينه

جينوأسئلتم،الغشركينمغوأخدآتذرآشهدأتةالتزعبدابنوذكز

أنخادمجنوكان،أموليهفيتئغئهاللهزشوذوكانأخد،منالفشركونانممرفت

علىكانإنة:الظقيلبنعامزله"فقاذ،قغونةبئرفيوأيحمز،وليتجايهاالغزلمحب

ضغونة.بئرفيتقذتموقد،(2)زخفأنتقادضث،ن!قةأكي

.(1/258)سعدلابن،الكبرى"الطبقات:انظر(1)

وسقط،(العربيالتراثإحياءدارط-2/497)البرعبدلابن"!الاستيعاب:انظر(2)

الجيل.دارطبعةمنالمذكورالكلام
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بم
الهنىالعذبالورد

التيالخشتهمنختئبأقحمل،فزيشيىإلىغينآوحذةاللهرسوذوبعثة

.(13اضيأوتقذتم،عليهات!يض

أخدهمافيتذغوهبيهتابينالتجاشىإلىاللهرسوذأرسقة:شغدابنقال

غيتيه،علىووضغة،الثهرسوليكتالتفأخذ،الفرآنعليهويقرأ،الإسلايمإلى

:وقاذ،الخقشهادةوشهذ،آسئلتمثئم،الأرضيىعلىقجلسن،شريرهعنونزذ

لأتيئه.،آيتةأنأستطيغكنمثلو

أبيبنتجغفريدعلىوإسئلامهوتضديمهبإتجاتيهكأبجيئالنبيإلىوكتمت

وآمزة،شفيانأبيبنتخبيبةأئميرؤتجهأنيأمرهالآخرالكتالمحبوفي،طالب

غفرومغشعينتيقفيفخقرهم،وتخمقهم،آضحابهمنلهتليمنإليهيبعثطأن

الختشةتراذلن:وقال،اللهزسموليكتابتيفيهفجعل،غاحبحقؤذعا،أمثةابن

ألهفرها)2(.بيناليهتابافيقذافيكانمابخير

الشئين.قبلفغاويةاصئايمآخزأمتةبنعمزووئوقيئ

الاصئام"فضلفيدخيةابنذكزفما،وكسرهاالنونبفتحوالتجاشى

آنجخز.بنآضخقة:واسفه،والشفور"

اسم:قال،البلخيئشقيمانبنلمقاتليالتفسير""نوادليكتالمحبوفي

.(4/502)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(259-1/258)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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ورسلهوالصلامالصلاةعليهكتابه
بم

:"هليمقاذوتفيكهمالحبشةتييقنوكلئ،(1)ةجصبنقكخوذ:الئجاشيئ

عنة.وتخئكالشيئء،كشفلثوهو،التخثييمنوهؤ،التجاشى

وفم،خامبنكوشيىبنختمثيىولليمنالختشة:قيل:الزشاطىقال

أسئلتم،للختشهالطاعةيمغطونالشودافيققاللثوجميع،الشودافيملوفياكمر

إلىقاخزواالذينالفسيمينإلىوأخسن،إسلافهن!خو،التجاشى

أزضه.

آضخمةبنآزقىوللإهمغوتعثهص،إسلامهفيهبيهتالمحبعتبررالنييئإلىوكتمت

مننقرألي!تينفيابنهفخرقي،طالبأبيبنجعفربعذالثهرسوليإلىؤفدآ

فغرفوا)2(.شعينهفيالختشه

"إن:قالثئم،الضئخاللهرسوذبناضقى:قالالائمؤعبنسلمةروى

،(3)((عليهلضفيئحتىالفصقىإلىبناقاخزخوا،الشاعةهدهئوفيئالئجاشيئ

إليهريغ:قيل:وقاذ،الشقيليئذكزة،أربعآعليهوكثز،بالئميععليهفضقى

تسعسنةزجبفيوتوفيئ،بالقلإينهوهؤ،زآةحتىالختشهبأرضيىشريره

ناصرلابن"المشتبه"توضيح:انظر.ساكنةوهاءمكسورتينمهملتينبصادين(1)

.(3/901)الدين

.(1/192)""الإصابةفيحجرابنذكره(2)

من،(1254،1257)البخاريورواه،(2/391)"الاكتفاء"فيالكلاعيذكره(3)

!به.هريرةأبيحديثمن،(1255)و!نما،عبداللهبنجابرحديث
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افنىالعذبالموردبم

قيلثقيضزإلىالكفبىخييقةئندخية!اللهزشوذؤشط

....وثتهمت،!اللهرسولىغنقشأذ،هزقل:واسئفة،الزويم

(1)ؤاصو*.صصوه
.لبو!منمنصرلهه

آفذىالتجاشىأن:ماتجة"و"ابن،و"الئرمذفي"،داود(("أبيوفي

شاذتجئن)2(.آسئؤديمنخقيقمج!بررللنبيئ

أبيبنعليئقؤلى(3ييرركاأباأن:إسحاقنابنعنيموشنروايهوفي

منة،قاشتزاة،بقكةتاجرعنذؤجذةعلتأوأن،نف!ي!هللتجاشيئابنأكانطالب

موببعذأمرهاقرقيالختشةوأن،المسيمينمغأبوةصنغيمافكافأة؟وأغتقة

و!شؤخوة،يتفيكوة؟عليئمغوهو،ييررأليإلىمنفمؤايدآقأزسفوا،التجاشيئ

اللهوعلىقنأنبعدالففلثأظف!ثكنثما:وقال،فآبى،عليهتختيفواولم

منكأنة،ؤخهآمهي!خأو،قامةالتاسأطولييمنييررأبووكان،بالإسلايم

الختشيى)4(.كآئوافيلودةيكنولم،العرهمبرجالي

الكفبيئخييفةبنبخية!عاللهرسوذوبعثطة:اللةزجقةالفؤئفثقالء

وثبهمت،!عاللهرسولعنفسأذ،هزقل:واسفه،الزويمقيلثقيضزإلى

.(2/181)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

حديثمن،(549)ماجهوابن،(5282)والترمذي،(551)داودأبورواه(2)

!ه.بريدة

انظر:.مهملةبعدهاالمنقوطةالزايوفتحالمثناةالتحتانيةوسكونأولهبكسر(3)

.(7/184)حجرلابن""الإصابة

.(4/252)"إسحاقابن"سيرة:انظر(4)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

ؤخاقهئم،الزوئمئؤايقةققئم،بالاسئلايمققئم،نبؤيهيمخةمجئذة

قآفشك.،ففيههعلى

ففيهه،علىوخاقفم،الزوئمئؤايقةفلم،بالاسلايمفقئم،نبؤيهصخةعنذة

قأفسذ،.

إلىمج!برراللهرسوذتغثفمالذينالشتهأحذهذاأن:شغدابنذكز

.(1)الففوفي

الئمانىأئيفأخو(2)ةققبنختانأن:إسئحالقابنعنالأثيرابنوذكز

تغثةلقاقيضزإلىخييفةبندخيةوضج!ت،ضخبةله*،فلسطينأهلييمن

.(3)إليهعيهيئالثهرسول

إلىأزسقهاللهرسوذأن:ؤفببنشخاعترجمهفيغسايمزابنوذكز

الكفبيئ)4(.خييفةبندخيةمغهزقل

؟ط!تلا:الذخو:المطرزقيقالالزئي!،:اليقنلغهفيفهؤ:دخيةوأما

أصحاتة.ط!ئتالزئي!منلأن

غير.لابالفتح:حايمأبووقالغير،لاالذاليبكسر:يعقو!بقال

.(1/259)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

المثبت.والصواب،""مسلمة:الأصلفي(2)

.(2/98)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

"تاريخمنساقطوهو،(01/274)منظورلابن"دمشقتاريخ"مختصر:انظر(4)

.المطبوع،دمشق
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بم
افننالعذبالورد

ح!مب-الخرفيبنالقي!يرافر!زبنتذربنقضالةبنقزوةبنخييفةابن

الغطيئم،:الفغةفيوهو،بعفهمهموكسزها،الزايواسكانالمعجمةالخاء

بنالاكبرعامربنتكربنعامربنالخرزج)1(-:فقاذ،قتيبةابنوضخقه

بنكفببنثؤليبنزقيذةبناللأبزيدبنغذرةبنغؤفيبنتكربنغؤف

الكفبيئ.قضاعةبنالخافببنمجفرانبنحفؤانبنتغيمتبنؤتزة

بعذاللهرسوليمغكقهاالقشاهذوشهذتذرآ،تشقذولم،قديمآأسلتم

ضوربه)3(،علىتننرذحئريلكانالسلائم)2(،عليهبجئريلئشتةوكان،تذر

التاسيى.أخقليمجنوكان

خرتجتإلأ(4فغجوتبقلمالشايممنقدتمإذاكانأتةزوكن

.(329:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

(2)

(3)

!ه.عبداللهبنجابرحديثمن،(167)مسلمرواه

سلمة،أموعنده،!النبىأتىالسلامعليهجبريلأن:(3435)البخاريروى

:قال،قالكماأوهذا؟""من:سلمةئم9قالنبيفقال،قامثم،يحدثفجعل

خطبةسمعتحتىإياهإلاحسبتهمااللهأيم:سلمةأمقالت،دحيةهذا:قالت

جبريل.بخبرقاللهنبي

:يقال،وحاضتآدركتمال!أ:وقيل،وأدركتشبابهاغضزتقغتالتيالفغجر:(4)

الإعصازلآن؟الحيضقاربتالتيهي:ويقال،شبابهاعصردخلتكأنهاآغضزت

وقيل،اليشرينراهقتالتيهيالمغصمر:وقيل،الغلامفيكالمراققةالجاريةفي

.عصر(:)مادة،(4/576)منظورلابن"العرب"لسان:انظر.ذلكغير
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ورسلهوال!هملامالصلاةعليهكتابه

بم

.(1)إليهتئظز

سنةالفذنهفيقيصزإلىخليفةبندخية!هالنبىبدث:خييفةقال

.(2)ريصخ

دفشقوسكن،سبعسنةالمحزمفيبجفمنتعتهعقز:بنمحفدقال

فعاوية)3(.خلافهإلىوتعيئ،المرةبقريه

يابسة؟فاكهة!عالنبيإلىأهديت،الشايممجنقدفتلقا:دخيةقال

تخزقا،حتىفقبشفقا،شاذتجينوخقين،ضوفيوخبةوكغكا24(،وتؤزآف!ئقآ

يخقارآ،لهاتخغفةمنهاضاجتتك"أغط:وقاذ،فئطتةاللهرسوذوأعطاني

.(5)"تفجتيئلأ؟شيئآتحتةتخغلوفزقا

،-بإيفتاء:وقيل،بجفمن:قيل-هزقلإلىدخلولقا،التزفوكوشهذ

للسهيلي"الأنف"الروض:وانظر،(17/512)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(1)

(3/437).

.(79:)ص"خياطبنخليفة"تاريخ:انظر(2)

.(4/251)،الكبرى"الطبقاتفيسعدابنذكره(3)

علىالوقففيربيعةلغةعلىجرىولعله،"وكعكولوز"فستق:الأصلفي(4)

.بالسكونالمنونالمنصوب

منسوفيكأنه،بيضاءرقيقةمصرثيابمنثولث:والقبطية،(1614)داودأبورواه(5)

غريبفي"النهاية:انظر.الئ!بتغييرمنالقافوضم،مصرأهلوهم،المئطإلى

.(4/6)الأثيرلابن"الحديث
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بم
الهنىالعذبالمورد

علىكتاتلثضغ:لهوفقيل،اللهلغيرفيسئحذت!نكما:قال،"هلاسئحذ:لهوقيل

ئزخقالة،عليهوقز%فأخذة،هزقلإليهفنظز،قوضغة،طي!لخضفقابليمئتر

آخو.فغضيت

بنف!يسه،تذآ:لهزقلوقال،تتانأخيهاستمأنساليمبنالزبيعأبوذكر

أعلتمآنقبلبكتالمحبأزميئأنأتريذ:هزقلله*فقاذ،الزويمصاحمتوشفاك

صاجستوشقايي،ه!ي!فنبتئدأبآنلآجقإئةزشولآ،كانلينلغفري،فيهما

.(1)ىلعتسفطفم،شاءولواللة،وقايكفموقايكي،ضاجئهمأناضذلق،الزويم

قئصز،بهفآقن،الفذنهيمنليسثسنةقيصزإلىئيثطأنةالأثيرابنوذكز

.ففكهم()2(اللة"ثتمق:فقال،بذلكاللهرسوذدخيةفاخبز،تطاليقتهوامتنغ

،*هلتعظيمآ؟ذقبقضئهفيوؤضغة،اللهزشوليكتاقيأخذإنة:وقيل

تتؤارثونه.ترائواولم

منةخيرأزشقةوالذي،يمئكخيزهؤقنإليلثآزشليي:دخيةله!وقاذ

أذغوكفإلئي:قال،نعم:قاليمضفي؟الضيميخاكانتعلئمقل:قاذثئم،ومنك

والأرضيى،الشقوابخفقدصلزقنإلىوآذغوك،"هليمقحفيالضي!يخكانقنإلى

ومجيسى،فوشىبهتشزالذيالنبيئهذاإلىوآذغوك،أفهتطنفيوالضيميخ

(1)

(2)

فيكما"النبوة"دلائلفينعيمأبوورواه،(2/382)للكلاعي"الاكتفاء":انظر

.(5/422)للسيوطيالمنثور""الدر

.(2/019)الأثيرلابن"الغابة!أسد:انظر
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهخ!به
بم

وشوليكت،الآيخزةعنكدهتتوإلأ،والآيخزةالذئيالككانتت،آتجئتفإن

الذنيا.في

أفهفني:وقاذ،وقتقة،وزأليمهغيتيهعلىوؤضغة،الكتالتقئصزفأخذ

كأ!ب!إ.الثهزشوذؤقاةتجاءةآنتفتثفلم،*هليمصفيالضيميخكانقنآنالزحتى

الهذنه،فيالأولى،مزتيندخيةإليهبعصطاللهزشوذأنعلىتذذوهذا

وأزسقة،تبوكيمنإليهت!تكاللهزشوذإن:قاذالشقيلئفإن؟تبوكيمنوالثانية

إلئي:فيهتقوذ،دخيةمغوآزسقة،كتابآ"!يرللنببئت!تكوإلة،دخيةمغ

اللهرسوذقرأفلقا،بقدتهإليهوأزسل،أفريعلىقغفوبولكئي،فسفي

بينوقزقها،قدتتهوقبلبم!ييم"،هؤن!يل،الثهغدؤ"كذقي:قاذ،كتاته

الف!يمين)1(.

نآصرةمنققزتهعلىنييمبقريهدخيةئوفي:دخيةابنالخظاهمبأبوقال

اللة؟تقبجةأننف!ي!هغلىدعاأنبعذ،الختليأعلىفيوقبزه،فعاويةخلافهفي

:قال،(2)أصحابهوقذي،اللهرسوليقذيعنالئاميىزغبهيمنرأىيما

هديةيقبللاوكان:وقال،(353-4/230)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

ولو،عليهمقسمهاولذلك؟للمسلمينفي!لأنها؟هذهقبلوانما،محاربمرك

منوقبلها،لهخالصةالمقوقسهديةكانتكما؟خالصةلهكانت،بيتهفيأتته

فيالدخولإلىالميلأظهرقدكانبل،للإسلاممحاربأيكنلملأنه؟المقوقس

الدين.

.بنحوه،(6/398)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

قزافهمنققزتهعلىقذفونوؤلذة،آغق!تدخيةأنالت!بأهلبينخلافتولا

خييفة)1(.بنأدحية9بنتذزالتخيمأبوالأميزوهؤ،الذغاءفيهئ!تجافييمضز،

لكلث!قتفهؤ:قيضزأقا،هزقل:واسغه،الزومقيذ:قيضز:وقوئه

قيضز؟آئم،هزقل:"هليمقاذهلالخكم)2(؟عبل!ابناوتنازغ،الزوتمقلكقن

عليه،غقماسئمفهزقلقيضز،وهؤ،هزقلهؤ:فقال،الشافعيئإلىفتزاقعا

.(3)ب!قتوقيضز

المشهوز،هوهذا،دقشقوزنعلىالراءوفتحالهاءبكسروهزقل

يخئلإف،وزنعلىالراءلهحاسكانالهاءبكسرئقاذائهالخؤزفيابنوحكى

الذنانيز.ضرقيقنأؤذوهزقل،والغقمتةللفخمة؟ينصرلهثولا

الدينناصرلابنالمشته""توضيحفيكما"الهندي"الحسامفيدحيةابنذكره(1)

:(4/292)"الميزان"لسانفيحجرابنالحافظعنهقالهذادحيةوابن،(2/72)

نسبأنهذلكمن،يعنيهلافيمادخل،العلماوعيةمنكانأنهمع،نقلهفيمتهم

مزلالبنقوصبنخلفبننرحبنمحمدبنعليبنحسنبنعمر:فقالنفسه

:بوجوهباطلنسثفهذا،الكلبيخليفةبندحيةبنبدربنأحمدبنملالابن

بتقديروثالثها،البربريةلوائحهؤلاءعلىأن:الثاني،ئغعمثلمدحيةأن:أحذها

أنفس.عرةوبينهبيفيكونأنيمكنفلا،آباءمنهسقطقد:ذلكوجود

،(وو268)سنةالمتوفىالمصريالحكمعبدبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبوهما(2)

انظر:.(!237)سنةالمتوفى،الحكمعبدبنعبداللهبنالحكمعبدعثمانوأبو

.(447-1/359،446)للسيوطي"المحاضرة"حسن

.(1/494)"الشافي"مناقبفيالبيهقيرواه(3)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

مجيضوبنالزويمولل!مجنفئم:الخوهرئقال،المعرولهثالجيل:والزوئم

إبراهيتم،بنإسحالقبنمجيضوولديمن،ليطيبنزويمى:ويقاذإسحالق)1(،ابن

ئونانبنليطيبنزوميئ:وقيل،زومجئةمدينهبانيوهو،زوقاس:"هلؤيقاذ

لؤح.بنتايثابن

وشييخ،وتفراء،،تنوخمن؟فضاعةمنأئقميزغمونالزويممنوقوئم

الزويم.بلادإلىفتفزقوا،هزقلمغالشايممنخرتجتالقبائليهدهوكلئ

كتابهفيالطقيطليئالأمينبنيحيىبنإبراهيئمإسحالقأبووذكز

الوقيحديمثمنالضحاته"4أسمافيالتزعبدبنعمرأبيعلى"الاستدراك

يقوذ:اللهرسوذسمعث:قالغمزابنسمعث:قالعطاءعن،نهيكابن

فقال،قزاتثلاثذلكقعزضن،الزويم؟"طايختهإلىبيهتابيتذقمث"قن

غتئذاللهئذعىالآنضارمنرجلفقالالختة؟"فقة،بهتذهسث"قن:ذلكعند

:فقال؟ذلكدونققكثإنالختةؤييئ،بهأذهمثأنا:فقال،الخالقعبدابن

الختة"،ثلل"هثلاآؤتج!تفقذ،ققكت!ان،فيفتوإن،تقغ!تإنالختة"لك

رسوليرسوذأنا:فقاذ،الطايخيبالمحتبلغحتىاللهزشوليبكتالمحبفانطلق

منبالخقجاءأئةالزويمطاغيةفعرفت،عليهفدخل،لهوفأذن،العالمينزلث

غزضنثئم،عنذةالزوتمقجمغ،كأ!بروالنبيئكتاقيغزضنثئم،مزشلينبيعند

نإثتم،إيقافيعنذففيل،منهمرجلبهفآقن،بهجاءمافكرفوا،عليهم

.(مرو:ةدما)،(5/9391)يهرللجو"لصحاحا":نظرا(1)
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بم
افننالعذبالمورد

يمشزىإلىالشفمىخذاقةئنغئذاللهمج!اللهزشوذؤتجثط

الله""قرقن:!عالتبيئفقاذ،!بالتبيئيمتالتققزدق،قايىمنقيلث

قؤيمه.وففك،ةكفف"هللاققرقنففكة"،

الزجلي،قتلييمنكانوما،منهكانبالذيقأختزةكأ!يهـ،النبيإلىرجغالزجل

.(1)4الققتولذلك،"ؤخذةأقةيمئذثالزجل"ذلك:"خيرالنبيئفقاذ

الشفميخذافةبنعبذاللهاللهرسوذ"وبدث:اللةرحمةالفؤئفثقال"

الله""قردق:!عالتبىفقاذ،!عالتبئيمتابئققردق،سقاليقيلثىز!ميالى

."قؤيمهوففلث،ففكةاللةققرلهق،(2)"ةكفف

ذكزفمالذينالففوفيإلىاللهرسوذتعثفمالذينالشتهأحذأيضآوهذا

بنشفمبنشغدبنغلإفيبنىي!يقبنخذافةبنعبذاللهوهو،(3)إلغشابن

أسلتم،خذافةأبو،الشفمى،الفزشيئئؤفيبنكغببنفضيميىبنغفرو

ختئسيىأيخيهمغالثانيةالهخرةالختشهإلىوهاجز،اللهرسوذوضج!تقلإيمأ،

"خيرر.التبيئقبلالخطا!ببنغمزبنمبخفصةزؤح

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(4726)"الصحابة"معرفةفينعيمأبورواه(1)

.(397-2/396)الأمينلابن"الاستيعابعلى"الاستدراك:وانظر،(08136)

فيوالطبري!نما،عباسابنحديثمن،بنحوهمختصرآ(64)البخاريرواه(2)

فيوالبيهقي،(27/357)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن،(2/133)"تاريخه"

.(4/394)"النبوةدلائل"

.(1/259)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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ورسلهمال!لاوةال!علاعليهكتابه
بم

ورواةيمضز،أهلييمنوأئة،تذرآشهذأنة:""تاريخهفيئوشنابنذكز

.(1)هزيغذلكيذكرولم،الخذرفيشعيدأبيعن

"آئوك:فقالأبي؟قن!اللهرسوذيا:فقال،اللهرسوذوسأذ

أفهفغاتتته،التققهتلكمجنالله4رسوفتزآة،أبيهفييتقموكان،(2)((حذاقة

تقجقمقأسئوذ،بغئدألخقييلو:لهافقال،اللهلرسوليذلكفيشؤايهعلى

تقزة)4(فيألقيئلثله!الأتنضز،:الطايخيةلةفقال،الزوئموأشزتة،(3)هب

بزخليو؟مجيئ،وأعيتتزيتآ،ففيئ!ت،بالتقرةفذعا،أفعللا:فقال،نخاس

فإذا،التقزةفيقأئقاة،قأبى،التضزانتةعليهفغزضن،الفسيمينآشازىيمن

ففزقي،أفعللا:قالفيها،ألقيئلثوالأ،ز!ضتت:لعبدالثهفقاذ،تفوخمجطافه

الغابة""أسدفيالأثيرابنقال،(265-1/264)"يونسابن"تاريخ:انظر(1)

،شهابابنولا،عروةولا،عقبةبنموسىيذكرهولم،تصحخولم:(3/213)

التذرلئن.فيإسحالهقابنولا

،(2359/136)ومسلم،!بهالأشعريموسىأليحديثمن،(92)البخاريرواه(2)

!ه.مالكبنأنسحديثمن

عتبة.بنعبيداللهعن،شهابابنعن،(2359/136)مسلمرواه(3)

:(1/451)"الحديثغريبفي"النهايةفيالأثيرابنقال،كبيرةواسعةقدر:البقرة(4)

صورةعلىقضوغآشيئآلايريدأنه:معناهفيلييقعالذي:موسىأبوالحافنماقال

الئؤشع،التبفر؟منمأخود،بقرةفسماها،واسعةكبيرةقدرآكانترلماولكنه،البقرة

بذلك.ف!فيت،بتوابلهاتاقةبقرةيسعشيئآكانأو
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بم
الهنىالعذبالورد

بكيمثولكن،بيئصقغمقاتجرعآبكيثما:فقال،تجنرغ:فقائوا،قتكى،إليها

ليتكونأنث!جأكنث،اللهفيهذابهائفغلواحدةن!قنإلالين!يلحيثط

نأوأح!ث،بهفأعجمتهذا،بيئفعلثئم،لهىشغرةكلغذدالآئفسيىمجن

يطيقه.

:قال،أفعلما:قال،ففيهيوأئالي!فك،ابتييوأرؤخلثتنضز،:قال

أقا:قال،الفسيمينمنآيحميرآثقانينمغكوأظيق،وأطيفك،زأليميقئل

الغسيمين.منأيحميرآثمانينمغةوأطلققأطققة،زأشةفقئل،فتغئم:هده

أصحالثفكان،زأشةفقئبرغقز،إليهقاتمغقز،علىقدفوافلقا

الثةأطلق:فيقوذ،اليفجزأمنقتف!ت:ويقولون،عبذاللهئقارخوناللهرسولي

الفسيمين)1(.منزخلآثمانينالفئلهبتلك

كثيرآ.إليهمئترددكانلأنة؟ىر!ميإلىاللهرسوذشئزةإتخا:وقيل

غثمان.خلافهفيبهاودينيمضز،قتخخذافةبنعبذالثهوشهد

آئزؤير:هذاىر!ميواسئم،شقاليملكقنلكلتقمبفهؤ:!ر!ميوأقا

.آلؤشزوانالفزسيى!9قيلثبنفزفرابن

بالتقنعامل!إلىوشتز،تقذتمكماقرقة،اللهرسوليكتاقيىر!ميترآولقا

قفتاييابالجخار،الذيالزخليهذاإلىتجفذئنزخقينعندكيمنابغثأفيتاذان

الغابة""أسدفيالأثيروابن،(27/359)دمثمق""تاريخفيعساكرابنرواه(1)

(3/412).
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ورسلهوالسلامةال!ملاعليهخعابه

بم

فقلإماكتابآ،مغفماوكتمت،ضغةآخزوزخلآ(\قفزقانهع!تاذانقبصث،بختره

الإسلايم،إلىوذعافما،اللهرسوذفتبشتم،اللهرسوليإلىتاذانبكتاهمبالمدينة

تزغذ.وقزائضفما

قجاءاة،الغذ"تأيتانيحتىهذاتؤقكماغئي"ازجعا:اللهرسولقاذثتم

ل!ئعالقيلةهلإهزتةقتلزبئيأنتاذانضاجتكما"آئيغا:لفمافقاذالغد،من

الأولىخقادىمنققميقتتالييغشرالئلاثاءليلةوهي-منهاقضتساعاب

بذلك،تاذانإلىفزتجعا،(2)"ةقتقق،لثميزؤيهائتةعليهشقطاللهصوأن-سبعسنة

.بالتقن)3(والأبناةهؤقأسلتم

وهو،ىر!ميبقؤبأتاةالخبزإن:وئقاذ:ساليمبنالزبيعأبوقال

اتبفوا:فقالعلينا؟ئؤفزقن:فقالواأشاورصئه)4(،إليهقاختمغت،قريفق

،(33/322)للزبيدي"العروس"تاج:انظر،وخاصتهالملكأمناءمن:القهرمان(1)

.(مقص:ةدما)

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(2/133)"تاريخه"فيالطبريرواه(2)

(27/357).

العجممنقوموالأبناء:بني(:)مادة،(37/357)"العروس"تاجفيالزبيديقال(3)

يستنجدهجاءلفايزنذيبنسيفمعكسرىأرسلهمالذينوهم،اليمنسكنوا

فقيل،العربفيوتزوجوا،وتدبروهااليمنوملكوا،فتضزوه،الحبشةعلى

آبائهم.جن!غيرمنأمهاتهملأن؟الاسمهذاعليهموغلب،الأبناء:لأولادهم

للزبيدي"العروس"تاج:انظر.العربفيالأميربمنزلة،الفرسقائد:أمنؤارجمع(4)

.سور(:)مادة،(21/401)
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بم
الهنىالعذبالورد

إلىالقخمىتفتغةآبيئنخاطمت!عاللهزشوذؤتعهمث

الأفز،ؤقازقي،خيزاققاذويمضز،الإسئكئذرتهقيلثالفقؤيسيى

يمميرين،ؤأختقا،المئطتةقارتة!عالتبيئإلىوآفذى،يمشفيؤتئم

.خشانئنالزخقنغئذلةقؤتذت،ثابيتيئزلخشانقؤقتقا

حياةفيبضئعاءأسلتمباذانوكانوآسئيموا)1(،،دييهفيواذخلوا،الزخل

ضئعاكأتاذانبنشفزابتهالله4رسوؤلى،باذانماتولقا،اللهرسولي

وأغماتها.

كتاقي!ر!ميقرأولفا:"والغخمالعرب"أخباركتابهفيفتيبةابنوقاذ

إلةآقا،يمتابي"قردق:خفالنبىفقال،بئزالمحبإليهوبعثط،قرقة،اللهرسولي

نحؤةوذكر،"أزضةشتفيكونإنتهمأقا،بئرالمحبإلىوبعثط،وأقتةشئقرن

.مج!يرر"اللهرسول"أعلامكتابهفيأيضأ

تفتغةابيبنخاطمت!كل!اللهرسوذ"وبعثط:اللةرحمةالفؤئفثقالء

الآفز،ؤقازلتخيرأ،فقاذويمصز،الإسئكنذرتؤقيلثالفقؤي!يىإلىالقخمى

قؤقتقا،!ي!يرينوأختها،القئطتةقارتةمج!التبيئإلىوآفذى،ئشيئمولم

."خشانبنالزخمنعبذلةفؤتذت،ثاب!خبننلخشان

وهؤالملوفي)2(،إلىأزسقهمأنةشغدابنذكزالذينالشتهآخدخاطس!

تفتغة،أبيبن-المهملةبالحاء-خاط!ب:فحضدأبو:وقيل،عبداللهأبو

.(2/388)للكلاعيلاكتفاء""ا:انظر(1)

.(1/026)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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ورسلهمال!لاوالصلاةعليهكتابه
بم

تطزفت)1(،إذا:الزجلتتفتغ:قولهميمن؟التطزلهت:الفغهفي)تفتغة(ومعنى

بنالغييلثبنشفليبنضغببنشقمةبنغقيربنغفزو:تفتعةأبيواسئم

غلإكيئبنلخيمبنتجنريلةبنت!ذآبنزالث!دةبن-المهملةالعينبتشديد-شغاد

الغؤايم.بنالرتيرثئمالغرى)2(،غئل!بنأشل!بنيخييفث

آشد،بنالحارثبنزقيربنخقئدبنلغتيداللهقؤلىكانبل:وقيل

القتح)3(.يوتميمتاتتةقأدى،قكاتتة

!شآئها:تعالىاللةقال،لإيمافيباله"اللةوشهذ،والحذئبية،بدرآوشهذ

.(4)فيهترلتإلقا:قيل،11:الممتحنة9(آؤيديمتمؤغلعلاترىوألاتتخذاقوأةآددين

الفقؤي!يرإلىالضذيقبكرأبووأزسقة،الفقؤي!ميىإلىاللهرسوذآزسقة

الغاعيى،بنعمزودخقهاحتىكذلكيزالوافلم،قصاتخفمبجضز،أيضآ

وشهذغقز،خلافةفيعشرينسنةيمضزوافتتخ،وقاتقفم،الضفخفتقفق

قئخها.خاط!ب

أبيقؤتىوتجئرأ،تفتعةأبيبنخاطمتاللهرسوذآزسل:الشقيلىوذكز

(1)

(2)

(3)

(4)

.بلتع(:)مادة،(8/52)منظورلابن"العرب"لسان:انظر

ماكولالابن"الإكمال":انظر.المثبتوالصواب،"الأسد":الأصللهي

(4/630).

.(34/284)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر

.(28/58)""تفسيرهفيالطبريرواه
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بم
الهننالعذبالهورد

نإ:وقال،خاطبمغتجئرآأرسلالثهرسوذإن:قالكذااليقارئ)1(،زفيم

زفيم.أبيقؤلىتجئرأ

الفقؤق!يرزشولييخقار،بنيقؤلىالمئطىعبداللهبنتجئز:ئوشنابنقال

وقوم،اليقارفيتضزةأبي4ؤلاإلىتن!ئونهمضزوآفل،الثهرسوليإلىبقارتة

عبدبنعبداللهبنشغدبنآش!بنتجئز:ويقولون،فيهمتئ!ئونهيخقاريمن

وليمئين)3(.ثلابسنةئوفيئيخقار،بن(2)حرامبنتاليل

الذيوهو،اليقارفيتضزةأبيقؤلىهذاتجنرآأن:الأثيرابنوذكز

العئطئة)4(.ومغةزشولآ،الفقؤيسيىعنل!يمنأتى

خفسآغفزهوكان،غثقانعليهوضقى،ثلاثينسنةخاطمبوئوفيئ

سنة.وليمئين

زجلقبلككانقدإلة:*هلخاط!بقاذ،الفقؤق!يىإلىخاط!بحضزولفا

ائتقتمثتم،بهفانتقتم،والأولىالآخرةنكاذالثةقاخذة،الآغقىالز!ثأنةتزغئم

.(1/43)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

"الأوهاممستمرو"تهذيب،(2/41)""الإكمالوفي،"خزاف":الأصلفي(2)

الأثيرلابن"الغابة"أسدمنوالمثبت،"حزاق":(154:)صماكولالابنكلاهما

(1/033).

.(84-1/83)يون!"ابن"تاريخ:انظر(3)

.(1/330)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)
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ورسلهوالسلامةال!ملاعليهكتابه
بم

بك.ئغتتزولا،بغيركقاغتبيز،منة

منة،خيزهويماإلأتذغةلندينآلكإن:قال،هاب:الفقؤلهنفقاذ

أشذفمفكان،الئاسندعاالنبىهذاإن،ييمواةماققذالثةبهالكافيالإسعلائموهؤ

فوسىيشازةوما،التضارىمنةوأقزتفمالتفود،لةوآغذافمتريمث!،عليه

كذغائكإلأالفزآفيإلىإتاكدغاؤناوما،رر!جلىبفحقدعيسىكبشارعإلأبجي!ى

الإئجيلي.إلىالئؤراةأفل

فأنمت،ئطيغوةأنعليهمفالخقأميهمنففئمقؤمآ،أذزذنبيئوكلئ

فؤتجذئه،الزخليهذاأمرفينطزثإلئي:الفقؤيم!نقال،الئبىهذاأدركمجقن

الضلألي،بالشاحرآحذةولم،عنةقزغوهمبعنتئقىولا،فيهبقرفوديأمزلا

الكهابب.الكاهنولا

قالنبي؟هؤألي!ن،صاحبكعنأخبرني:لخاطبالفقؤيم!نوقال

أخزخوةحيمثقويمهعلىتةغلمله"فما:فقال"لجر،اللهرسوذهو،بلى:خاطمب

!ه؟اللهرسوذأنةأتشهذ،قزيتمابنفعيسى:لهفقلمث:خاط!ثقال؟بلديهمن

أخ!ئت،:فقاذالثهحزفغةحتىعليهمتذغلمضئتةقوفهأراذحيثله"فقا

خيهييم)1(.عنل!منت!ئحخيهيمإئك

أغطى،اللهرسوليكتالمحتترألقاالفقؤقسنان:سالمبنالزبيعأبووذكز

خمسةعنذةوأقاتم،الضئافهفيوأئمزقة،أثؤاهمبوخمسة،ديناليمئةلخاطب

.(4/039)للسهيلي"الأنفالروضة:انظر(1)
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بم

واحدآ)1(.خزفآالعئطمنكت!قغلا،ازخل:"هلوقال،آيىلام

الهننالعذبالورد

جارييه،إلىوذفغة،عليهوختتم،غاجخقفيفجعقة،اليهتاقيوأخذ

يأتي،المئطئةقارتةمنها،اللهلرسوليبقدتهوبصثيمتابأ،كأجةالنبيئإلىوكت!ت

الشقيليئ،قاته"؟الئقزة:الياءبتخفيفوالقارتة،السلائمعليهإقائهعندذكزها

قف!اء)2(.:أي؟قارتةقطاة:4يقا،ءا!فقلا:وبالتشديد:قال

ثابمب،بنلخشانالثهرسوذؤهبها،المهملةبالسينلي!يرينوأخئها

.خشانبنالزحمنعبذله"فؤتذت

،!عالنبيبنإبراهيمحضيرلقا:قالت:الزحمنعبدابمهاعنهاوروى

الضتاح)3(.عننقانا،وأخييأناصخثكقما"!يررالنبىرأيث

المندرفي،محفدأبيالحافطبخطؤجذتهكذا،العئطئةر!يقوأختهما

بنشزخبيلعبدبنقئسبنتجفئم:وقيللخقئيم)4(،!اللهرسوذؤقتها

للكلاعي!الاكتفاء":وانظر.المثبتوالصواب،حرآ""حرفآ:الأصلفي(1)

(2/395).

.(1/43)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

"مجمعفيالهيثيالحافظقال،(24/306)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(3)

الآخروفي،الواقديأحدهمافيبإسنادينالطبرانيرواه:(9/162)الزوائد"

.متروكوكلاهما،زبالةبنالحسنبنمحمد

:العبديقثمبنجهمترجمةفي(1/525)"الإصابة"فيحجرابنالحافظقال(4)

له=فولدت،العبديلخفمماريةأختوهتءلج!رالنبئأن:الكنديعمرأبووذكر
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

غفروكاتستالخفيمبنزكرتاله"فؤلذتالذار)1(،عبدبنقتافيعبدبنهاشيم

ولم،الحاكئموذكزها،(2)شوميبنسعيدأبوباسمهاذكزها،العاعيىابن

.(3)زضمعلىالغاعيىبنغفروخليفةتجفمبنزكرتاكان:وقال،يم!ثها

واسمه:،العاليةالضمؤقعة:والقوس!،4للبيا4المطو:معناةوالمقؤقممى

وكان،والإسكندرئهيمضزآميزيميتاء،بن-مضمومةأؤئهمابجيمين-خزيج

وأفدى،الإسلايمإلىقيل!منرأىيماغزته*؟هزقلإن:فيثاذ،هزقلقئلمجن

دئمذذ،وتغلتة،السلائمعليهخيليفيذكزهيأتي،يراز:*هلئقاذقزسآاللهلرسولي

(1)

(2)

(3)

أبوذكرهوما:قلت.لحسانوهبهاأنهالمشهور:زولاقابنقال،الجهمبنزكريا

عن،الزهريحدثني:فيهاقالفإنهإسحاقلابن""المغازيمنأخذهالكنديعمر

إلىبلتعةأبيبنحاطببعثءخي!راللهرسولأن:القاريعبدبنالرحمنعبد

وأما،إبراهيمأمإحداهما،جاريتينإليهفأهدى:وفيها،القصةفذكر،المقوقس

خليفةكانالذيجهمبنزكرياأمفهي،العبديقثمبنلجهمفوهبها:الأخرى

بشرأبيطريقمن(4/396)"!الدلائلفيالبيهقيوروى،العاصبنعمرو

بنيحىعن،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدروايةمنثم،الدولابي

المقوقى،إلىكأفياللهرسولبعثني:قالجدهعن،أبيهعن،حاطببنالرحمنعبد

إحدافنوهب:الحديثفيقاللكن،جواليثلاثوأهدى:وفيها،القصةفذكر

تأمل..انتهى،حذيفةبنتجهملأبي

.(1/152)حجرلابن"الإصابةودا،(1/454)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر

.(1/435)"يونسابن"تاريخ:انظر

.(2/114)الناسسيدلابنالأثر""عيون:انظر
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بم
الهننالعذبالمورد

وجقارآ،آفرالي!هذكرفيزيادةلهاويأتي،خنينغليؤةفيذكرهابعفقوتقذتم

فوشىأبوذكزة،قف!وحآخمهمتآوكان،قا!بوزاسفهخجتآوغلامآ،ذكزهياتي

بالما4تأييهاوكان،قارئةغئمابنهؤ:وقالالضحابه)1(،فيالأصبهانى

مجفخه،علىتذخلمجفج:التاسنوقال،بهفائهضتإليها،وتأوي،والخطب

أرىأمآقتفه،اللهرسوذيا:فقال،يتقئقه؟عليآفبع!ث،!النبىذلكفبلغ

الشيفت،ورأى،علئأالخجىزأىفلغا،((فيهزأتلثتر!"بل:قالفيه؟زأي

"إن:فقال،فأخبزة"خيرر،النببئإلىنرجغ،خو!فققخئوفيهؤفإذا،تكشفت

الغائسث!)2(.تزىلاماتر!الشاهذ

لشفودالئاسنيجمع!بهغمزوكانعمز،زقنفيالخجيئفمات

بالتميع.ودين،عليهوضقى،تجنارزته

فيه،تشزفياللهرسوذكانقؤاريزمنقذحأاللهلرسوليأيضآوأهدى

يمنآل!غوذقبأ،مجثقالوألفتطزيهم)3(،منوطزفآمجضز،قتاطيمنوثتابأ

.(5/5)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

،(634)""مسندهفيوالبزار،(178-3/177)الأولياء""حليةفينعيمأبورواه(2)

ه!عليعن،(1/83)لالمسند"فيأحمدالإماموروى،!هعليحديثمن

يرىالشاهدأم،المحماةكالسكةاكونبعثتنيإذا،اللهرسوليا:قلت:قال

."الغائبيرىلامايرى"الشاهد:قال؟الغائبيرىلاما

للزبيدي"العروس"تاج:انظر.واستطرفتهالمالمناستحدثتهماوهو،طريفجمع(3)

طرف(.:)مادة،(42/72)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

وغيزبالتزكه)1(،بئهاغ!ليفيؤدعا،الغ!لع!بمالنبىفآغج!تيئقا،غسلي

ذلك.

أنمنوكنث،ئعيئقدنبيآأنغيضثقذ:فيهيمتابآ"!يررالنبيئإلىوكت!ت

فيقكانلفمابجاريتينإليكوبغثثزشولذ،اكزفثوقد،بالشايمتخزفيألة

.(2)دغشابنقاته*،ئ!يئمولم،غطيئمالمئط

الأثير)3(،ابنذكزة،الفزظىصالحالمدينهإلىيمضزمنمغفموساز

ومات،ثمالبسنة:بعضهموقال،سبعسنةكأ!يررالنبيئإلىالهداياوؤضلمب

قاتة،يمخئسأبيكنيسهفيودين،عالعابنعمروولايهفيالفقؤين

كتابفينعيموأبو،قئذةابنوذكزة،نضزانئيهعلىومات،الغدائنى

.(4)""الضحابه

.(5373)""تاريخهفيمعينابنرواه(1)

.(1/526)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

"الإصابة"فيحجرابنالحافظقال،(3/6)أ؟ثيرالابن"الغابة"أسد:انظر(3)

ماريةترجمةمن-الأثيرابن:أي-أخذه:قلت،العئطى:والصواب:(3/204)

بنفخاشععنمحمد،بنيعقوبطريقيمنأخرجفإلة؟نعيملأبي"المعرفة"من

مارية،معخرجالعئطيئصالحآأن:أذسحدثني،الزهريعن،الليثعنقمرو،

منزلأنزلهامجت!هاللهرسولوكان،تريتهامناتبعهاكانوانما،المقوق!ىييدهولم

ضعيف.ومجاشع،أيوبأبي

.(5/2648)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالورد

تجيقرغقانقيكيئإلىائغاعيرئنغفزو!عاللهزشوذؤتغ!ث

.....تجيقز،والقيذ،الأزبيمنؤفقا،البقئذىائنتيوغئل!

علىزاذوما،ئ!يملمفإلة؟القهمحابهفيله*قذخلولا:الأثيرابنقال

.(1نقهمرايتيه)

خشانالؤليدأبو:وقيل،الزحمنعبدأبوفهؤ:ثاب!ببنخشانوأقا

زيدبنعمروبن-المهملتينوالراءبالحاء-خزامبنالفندرابناثاب!بابن

التخارخ،،الخرزجى،الأنصارئالتخاربنماللثبنعمروبنغلإفيبنقتاة

فيئغزلهثولا،شنةوعشرينمئةمنهمكلئأبيهوتجذوتجذهوأبوةهوعافق

غيزهم.الغزب

وكان،سنةيح!تينالإسلايموفي،سنةيحمتينالجاهلئهفيخشانوعاثق

أربعسنةبالمدينهوتوفي،الأخراهمبغرؤةفيذكرلهووتقذتم،شامجرآتميشآ

ذلك.غيروقيل،وخمسين

فيويد،خشانبنالزحمنعبدشييدأبو:وقيلمحقد،أبوووتده

أربعسنةمات،المذكورةليميرينأفة،شيئآعنةتزوولمكأبحير،النبيئحياة

وأربعينثمالنابنوهومات:بعضهموقال،سنةوثمانيننينهآعاشق،ومئة

سنة.

الىالغاعيىبنغفزواللهرسوذ"ؤبعث:اللةزحقةالفؤئفثقال8

تجيقز،والقيذ،الأزبمنوفما،البقنذىائتيوغئل!تجيقرغقانقيكيئ

.(5/275)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)
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ورسلهوالصلامالصلاةعليهكتابه
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ييقاؤالخكمالضذقؤ،ؤتينغفروتينؤخقتاؤضذقا،قآسئققا

.!عاللهزشوذئؤقيئختىمجئذفئمترذققئم،تيتفئم

فلم،بيتفمفيماوالخكئم،الضذقةوبينعمروبينوخقتاوضذقا،فآسئقما

."اللهرسوذئوقيئحتىعنذفمترذ

خيتز.بعذإسلافهماكان:الزشاطىقال

فيالعاعيىبنغفزوالثهرسوذوبعصث:"الطبقات"فيشغدابنوقاذ

الأزد،منوفقا،الخقنذىائتىوغئدتجيقرإلىثمالبسنةالقغدةذي

وختتميمتابآ،إليهمامغةوكت!ت،الإسلايمإلىتذغوفماتجيقز،منفماوالقيذ

اليهتاقي.

الزجقين،آخقتموكانغئد،إلىغقذت،عقانقلإفتفلقا:غفروقال

أخي:فقال،أيخيكوالىإليكاللهرسولي4رسوإني:فقلت،خلقآوأسئقتهما

اقيلامآفغكثث،كتاتكتقرأحتىإليهأومجفكوأنا،والففلثبالشنعلىالفقذئم

فقفققخئومآ،الكتاقيإليهفذقذث،عليهفذخفهـث،ذغاييإلةثئم،بتابه

:فقاذ،منهأزقأخاةرأيتأنيإلأ،ققرأة،أخيهإلىدفغهثئم،وقزأة،خاتقه

غذآ.إلىوازحغ،هذاتؤمجيئذغيي

فإذا؟إليهدغؤتييفيماقكزثإلئي:قال،إليهزتجغثالغذ،كانفلقا

فلقاغدآ،خارجفإني:قلمت،تذئفيمازجلآققكتإذاالغز!بآضغف!أنا

الإسلايمإلىقأجاقي،عليهفذخفث،إليئقآزسل،أضبخ،بقخزحيأيقن

تيتهم،فيماالحكيمومن،الضذقهوبينبينيوخفتاوضذقا،،جميعآوآخوة
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بم
الهننالعذبالمورد

.(1)ري!"اللهرسوليوفاةتقغناحتىبيتهماأزذفلم

التخاشيئ؟عنذآسئقضث:العاعيىبنعمزوقال:الزؤاياببعفيىوفي

اللهتزسوذإلةفوالله،غقلثابنأفزعنلثتغر!ثكيفت:"هلقالالئجاشىلأن

فقاجرآ،عندهمنفخرقي،فأطغني،واللهإي:قال؟ذلكتقوذأنت:قال،خقآ

خيتز.عاتمفأسئلتم

المدينة،اللهرسوليعلىقدفثثئم،الإسلايمعلىتاتغئه:قالإنة:وقيل

الهخزة.فيزايخبأقدضتأنيفآغقفته

القئعوثأنافكنت،نقرثمانيةالله4رسوبعسث،ذلكبعذكانفلفا

اليهتاقي،قرأفلقا:وفيه،تقذتممانحؤوذكز،الحقئذىى!ئاوغئدتجيقرإلى

قذوةتجفيهلناإن،أبوكصنغفكيفت،قؤملثشيدابنأنتغفرو،يا:قال

آسئلتم.ألةؤدذتءخبرر،بمخقديمؤمنولم،مات:قلت

تبيته؟فمتى:قال،للإسلاماللههدانيحتىرأيهمثلعلىأناكنثوقد

أسلم،وقد،الئجاشيئعند:قلت؟إسلاميكانأينفسألني:قال،تريبآ:قلت

؟تبعوهوالزفبانوالأساقفة:قال،أسلموا:قلتقوفه؟صنعفكيف:قال

شيءبأفي:قال،بلى:قلتالتجاشيئ؟بإسلامهزقلفعلم:قال،نعم:قلت

والله!:قال،أسلمفلما،خزجآلهيمخرجالتجاشيكان:قالذلك؟علمت

أتذغه:أخوهتتالهقلهفقال،(2)هئوقهزقلفبلغ،أعطيئهما،درهمآسألنيلو

.(1/262)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتةانظر(1)

المثبت.والصواب،""قومه:الأصلفي(2)
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دينفيرغبرجل:هزقلفقال!فحدثآ؟دينآوتدينخزجآ،لكيمخرفيلا

كمالصنعت،بالمفكالمئنلولا!والثه!؟هبأصنعما،(1)لنفسهواختاره

.(2)عنص

بنعمروعبداللهأبو:وقيلمحمد،أبوفهو:العاصبنعمروفماما

شفمبنشغدأ)3(أبنشغيدبنهاشمبنوائلبنالعاصي:ويقال،عالعا

عندأسلم،الشفميئالقرشيئغالببنلؤيبنكعبهقحيمبنبنعمروابن

.ثمانسنةصفرمنيومأؤذالمدينةوقدم،تقذمكماالئجاشي

بالحبشةكان:طلحةأبيبنطلحةبنعثمانترجمةفينعيمأبووقال

صفرفيفأسلموا،المدينةفقلإمواالعا!،بنوعمروالوليدبنوخالدهو

.(4)الهجرةمنثمالبسنة

إسلامهكان:وقيل،المدينةإلىوهاجر،طؤعآالهذنةفيأسلم:وقيل

الوليد،بنوخالدهو،سبعسنةأولخيبزعامأسلم:وقيل،مكةفتحقبل

طلحة.بنوعثمان

،(5)((حكيمرجلالليلةعليكم"تقذم:الله4رسوقالهاجر،ولما

."نفسه"واختار:الأصلفي(1)

.(46/151)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(3499:)ت،(531:ع)حجرلابن"التهذيب"تقريبمن(3)

.(4/1961)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر(4)

-عمروعن،(1/47)والمفريق"الجمعأوهام"موضحفيالبغداديالخطبرواه(5)
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بم
االنىالعذبالورد

فقذمهمامنهما،أسنعمزوكان،ثلاثئهمقدمواولما،العاصبنعمزوفقدم

فيعمركلفأضمرذنبهما،منتقذممايغفزأنواشترطافبايعا،،للبيعهقبل

منتقذمماذكر،الثهرسوذباقيفلماتأخر،وما:فيهويزيذذلكيقوذأننفميمه

.قبقهما")1(ماتختافيوالهخرة"الإسلائم:اللهرسوذفقال،تأخرماونسي،ذنبه

الشلاسل،ذابإلىوعمربكرأبوفيهمشرئةعلىالثهرسوذبعثهثم

دهاةأحذوكان،اليرموكوحضر،ومصر،دمشقفتحوشهد،وتقذمت

وتوفيؤييها،فتخها،لماثم،للتجارةالجاهليةفيمصزودخل،العرب

للناسصقىثم،عبذالثهابئهعليهوصقىالفطر،ليلةوأربعينثلاثسنةبها

منوكان،تسعين:وقيل،سنةمئةمننحووله،ذلكغير:وقيلالعيذ،

وأبطالهم.العربشجعان

ذكرها،الميموتخفيفالمهملةالعينبضمفهو:)غمان(وأما

(2)نعسانبنشتأبنبغمانشفيت:ويقال:قال،باليمنوأنها،الزشاطيئ

مرسلآ.دينارابن=

فيأحمدالإمامرواهوالحديث،(3/487)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(4/981)"المسند"

،لفآن:(عدن:)مادة،(35/384)للزبيدي"العروس"تاجوفي،الأصلفيكذا(2)

تفثان،(4/051)الحمويلياقوت"البلدان!معجموفي،عمن(:)مادةفيوكذلك

"الكبرى"الطبقاتفيومثله،تقشان:حبيبلابن(395:)ص"المحبر"وفي

ابن-و"تاريخ،(1/94)الأثيرلابن"التاريخفيو"الكامل،(1/47)سعدلابن
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ورسلهوال!هملامةال!ملاعليهكتابه
بم

إبراهيم.ابن

راء،ثممفتوحةوفاءساكنةتحتمنمثناةوياءفبالجيم:)تجيفر(وأما

الجيم.بضمهو:فقال،نقطةابنذكره-البقئذىابن

ابن-(1)موقوقصر:قال،العاليةاللغةفييمدالبقنذاء،:دريدابنقال

غئمبنعمروبنعثمانبنقغؤلة)3(بنالعرىعبدبنالجراز)2(بنالمستكبر

هوهذاعبد،وأخوه،الغقانىالأزدئزفرانبننصربنعثمانبنغالبابن

.غتاد)4(:وقيل،الصحيحع

كنت!انإلك!جقئذىبنيا:لهقالالعاصبنعمزوأنالشهيليئذكر

بعبادتك،ئفرذهأنأهلبخلقكتفزدالذيإن،بعيدغيزالثهمنفإنك؟بعيدآمنا

فانظر،أبداكالذيويمعيدك،أحياكالذييميتكأنهواعلم،بهتشركلاوأن

الأسماءأنيخفىولا،الخفاءعنهيزيلضبطأضبطهمننرولم،(2/43)"خلدون-

عريض.اختلاففيهاوقعالأعجمية

.(1228-3/1227)دريدلابن"اللغة"جمهرة:انظر(1)

وكسرهاالميمبفتحضبط:ومعولة،المثبتوالصواب،""معاوية:الأصلفي(2)

.المشددةالواووكسرالعينوفتحالميمبضموضبط،الواووفتحالعينوسكون

الدينناصرلابن"المشتبهو"توضيح،(5/348)للسمعاني""الأنساب:انظر

(8/230).

لهنقفولمالحراز،:(1/457)الأثيرلابن"الغابة"أسدوفي،الآصلفيكذا(3)

ضبط.على

المثبت.والصواب"عياد"،:الأصلفي(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

إلىالغامرفيئنغفروئنشييط!عاللهزشوذؤتغ!ث

إلىؤكتمتؤآنرته"،قئهزقه"،الختميئغليئئنقؤدةإلى،التقاقه

قؤميخطيهمثؤآنا،ؤآخققةإليهتذغوماآخشنما:!عالتبيئ

...............................،ؤشامجرهئم

وأ،فامنعه،أجرآيريذكانفإن،والآخرةبالدنياجاءالذيالأفيالنبيئهذافي

الناسن؟بهيجيءمايشبههل،بهيجيءفيماانظرثم،فذغهقوئبهيميل

ئشبهه،ألاأكانوإن،الخبرفيعليهوتختر،الييانف!فهئشبهه)1(،كانفإن

وعد.ماوخفث،قالهمافاقبل

بخيريأمزلاالأمىالنبىهذاأندتمنيلقدواللهإلة:الخقئذىابنقال

تغي!ثوأنه،لهتارفيأؤذكانإلاشرعنينهىولا،بهأخذقنأؤلمنكانإلأ

وأشهدالموعوذ،ؤيئجربالغفد،يفيوأئةتضخر،فلاوئغقسث،(2)رطئتفلا

.(3)ئيبنأنه

عمروبنشييطقاللهرسولم"وبعث:اللهرحمهالمؤلفقال"

إلىوكتب،وانزلهفكرمه،الحنفئعليبنفودةإلىاليمامةإلىالعامركب

وشاعزهم،قوميخطي!ثوأنا،وأجمقهإليهتدعوماأحسنما:!عالنبئ

المثبت.والصواب،"يشبهه"ما:الأصلفي(1)

المثبت.والصواب،"ينظر":الأصلفي(2)

"ابنبدل""الجلندى:فيهووقع،(4/391)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(3)

."الجلندى
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

زقنؤقات،ئ!فيؤلئم،!عالتبيئقأبى،الأفرتغفقليقاخغل

القتح.

.القتح"زمنومات،يسلمولم،!بالنبىفأبىالأمر،بعفقليفاجعل

فيالملوكإلىأرسقهماللهرسوذأنسعدابنذكرالذينالستةأحذوهذا

كانلأنه؟فوذةإلىبإرسالهشييطآالثهرسوذوخمق،(1)عبسسنةالمحزم

كثيرآ.اليمامةإلىيختلفث

مالكبننقربن؟وعبدبنشمسعبدبنعمروابنهو:وشييط

هاجروشييط،عمروائتيئوسهيلالشكرانأخولؤفيبنعامربنل!جابن

الهخرتين.

أبوقاله،عشرةأربعسنةوفتلتذرآ،شهدأتهعقبةابنوذكر

.(2)رمع

.(3)عشرةاثنتيسنةبالتمامةفتل:الطبرئوقال

همالىهودةإلىعمروبنشييطبعثع!يررالنبئأن:وغيرهخرمابنوذكر

الحنفيئ)4(.أثاليبنئمامة

زرقاء.وكانتغنر،تسقىامرأةباسمشميتبلداسم:والتمامة

.(1/262)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(646-2/645)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(2/512)"الغابة"أسدفيالأثيرابنالطبريعننقله(3)

.(29:)صحزملابن"السيرةجوامع":انظر(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

رباح(3)تخأيمامة:وقيل،(2)داعبنئقمانبناتمن:(1)الجاحظقال

ثلاثةمسيرةمنئئعبنحشانقئ!يجرأتوأنهاالمسعودئ)4(،قاله،فزةابن

والدرية،النساءوسبى،الرجاذفقتل،ثالثةبعدحشانفضتحهم،فكذبوها،أيام

أهيهااكثزالغؤاليبلادمنبالباديةوهي،البلدةبهافسميت،اليمامةوسبى

حنيفة.بنو

منض!زب:معجمةذالبعدهاالواووسكونالهاء)5(بضم:وهوذة

.(6)القطاةهي:قطرد!وقالالطير،

وهو،نزاربنربيعةمنكبيرةقبيلة؟حنيفةبنيإلىنسبة:والحنفيئ

أفضىبنهئببنقاسطبنوائلبنبكربنعليبنضغببنئخيمبنحنيفة

نزار.بنربيعةبنأسدبنتجديلةبندغميابن

"عمدةفيالعينيالصوابعلىذكرهوقد،تصحيفوهو،""الحافظ:الأصلفي(1)

.(41/931)"القاري

.(5/133)للجاحظ"الحيوان":انظر(2)

المثبت.والصواب،""بنت:الأصلفي(3)

.(2/541)للمسعودي"الذهب"مروج:انظر(4)

للزبيدي"العروس"تاج:انظر،بالضموقيل،الهاءبفتحفقيل،ضبطهفياختلف(5)

.هوذ(:)مادة،(9/255-035)

الزرقانيضبطهلكن،وجهوله،المصادربعضفيوقعوكذا،"وحياه":الأصلفي(6)

،أعطاه:أي؟خفيفةوموحدةالمهملةبفتح:فقال(5/44)"المواهبداشرحفي

انتهى.
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

............ؤفبئنشخاغ!اللهزشوذؤشط

فختفها،،رجلهعلىضربهالعبدئعوفبنالأخزنلأن،حنيفةشفي

ف!فيفخذمه،بالسيفعوفبنالأحزنحنيفةوضرب،خييفةف!فيئ

تجلإيمة.

فيه:وكان،الكتافيومغه،فوذةعلىشييطقدمولما

علي،بنفوذةإلىاللهرسوليمحمل!مجن،الرحيمالرحمنالثه"بسم

والحانر،الخفثفنتهىإلىسيظهزدينيأنواعلم،الفدىاتبغمنعلىسلاثم

يذيك".تحتمالكوآجعل،ت!قئمفأسئيم

عمروبنشييطوأجاززذ،دونردآوزدوختاه)1(،أنزله،الكتابترأفلما

الله،رحمهالمؤلفثذكرهماإليهوكتبهجز،ج!نمنأثوابآكساه،بجائزة

المهملة،السينبفتح-شتابةسألني"لو:فقال!ير،النبيعلىبذلكفقدم

من-التقحةوهي،موحدةباءالألفوبعد،مخففةتحتمنمثناةياءثم

القتح،منع!يررالنبيئانصرففلما،"يديهفيماوباذباذ،فعلمتما،الأرض

نضرانيته)2(.علىوماتماتقدأنهفأخبره،جبريلجاءه

ؤفببنشجاغ!عاللهرسول"وبعث:اللهرحمهالمؤلفقال"

بغئفرددونبفطفردآ)نرد:فقال(5/44)"المواهب"شرحفيالزرقانيفسره(1)

.(الجبارينمنلغيرهوقعكما

"المنتظم"فيالجوزيوابن،(1/262)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنأورده(2)

(3/290).
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بم
افنىالعذبالورد

يمن4التفقاقيلثالغشانيئشمرأبيئننالخايىثإلىالأشدكق

الشايم.أزضيى

يمتاقيققرأ،دقشقبفوطؤؤفؤإتيهقانتقيث:شخاغقاذ

دلك،علىؤغرتم،إتيهشائزأنا:ؤقاذ،بهزقىئئم،!بالتبيئ

قيضز.ققتغة

.الشامأرضمنالتفقاءملكالغشانيشمرأبيبنالحارثإلىالأسدئ

،!عاللهرسولكتالتفقرأ،دمشقبغوطةوهو،إليهفانتهيث:شجاغقال

قيصز".فمنعه،ذلكعلىوعزتم،إليهسائزأنا:وقال،بهرمىثم

.(1)سترهمالثهرسوذأنسعدابنذكرهمالذينالستةأحذأيضآوهذا

بعثهؤفببنشجاغأن:خرموابن،إسحالقوابن،الواقدخذكر

.(2)رمشأبيبنالحارثإلىاللهرسوذ

.(3)الأيهمبنيجتقةتوخهإنما:هشامابنأأوقال

.(42اعملهما:البرعبدبنعمرأبووقال

إلىأرسلهأنهؤفببنشجاعترجمةفيقالأنهعساكرابنقوذوتقذم

الكلبيئ.خليفةبندخيةمعهرقل

.(1/261)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(29:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(2)

.(6/16)هثاملابن"النبوية"السيرة:انظر(3)

.(2/707)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(4)
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ورسلهمال!لاوالصلاةعليهخعابه
بم

الحارثإلىؤفببنشجاغبعثطعيهزاللهرسوذأن:وغيرهالواقدخذكر

محمدمن،الرحيمالرحمناللهدةبسم:معهوكتب،الإسلامإلىيدعوه

بهوآمن،الهدىاتبعمنعلىسلامشمر،أبيبنالحارثإلىع!برراللهرسولي

فلكك"،لكيبق،لهشريلثلاوحذهبالئهئؤمنآنإلىأدعوكله!اني،وصذق

به.وخرتخ!،الكتاقيوختم

(1)الإنزالبتهيئةمشغوذدمشقبغوطةوهوإليهفأتيث:شجاعقال

يومينبابهعلىفأقمتإيلياء،حممإلىمنجاءوقدلقيصروالألطاف)2(

تمملما:فقال.صاحبكإلىالثهرسولي4رسوإني:لحاجبهفقلت،ثلاثةأو

.وكذاكذايوتميخزقيحتىإليه

إليه،يدعوومااللهرسولعنيسالني-روميآوكان-حاجبهوجعل

وأجدالإنجيلفيترأثإني:ويقولالبكاءيغيتهحتىفيرن،أحذثهفكنهمث

القزظ،بأرضخرجفأراه،بالشاميخزجأراهوكنث،بعينهالنبيئهذاصفة

وكان،يقئقنيأنشمرأبيبنالحارثمنأخافوأنا،وأصذقه،بهأؤمنفأنا

نأ:بذلكبانشغالهوالمراد.المصادرمنوالمثبت،"الأموال"بنهبه:الأصلفي(1)

من:حمموقيلمنالمشينذرقدف!نه،المقدسببيتالإنزاللقيصريهئ

ففرشوا،فارسجنودعنهكشفحيثتعالىدتهشكرأ؟المقدسييتإلىالقسطنطينية

لبرهان"الحلبية"السيرة:انظر.عليهايمشيوهو،الرياحينعليهاونثروابسطأ،له

.(3/535)الحلبيالدين

.(لطف:)مادة،(42/395)للزبيدي"العروس"تاج:انظر.الهدايا:الألطاف(2)
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بم
الهنىالعذبالمورد

:ويقول،منهباليأسالحارثعنؤيخبرني،ضيافتيويمحسنئكرمنيالحاج!ث

قيصز.يخافهو

رأسه،علىالتاقيووضع،للناسوجلس،يومآالحارثفخرج:قال

من:وقال،بهرقىثم،فقراه،الكتا!تإليهودفدثفدخلث،عليهليفأذن

فلم،بالناسعلئ،جئئهباليمنكانولو،إليهسائرأنا!؟فلكيمنيينتزغ

ئنعل.أنبالخيلوأمر،الليلحتىتغرضقيزل

،خبرييمخبرهقيصزإلىوكتب،ترىبماصاحتكأخبير:قالثم

إليه:بعثطالحارثكتاقيقيصزقرأفلما،الكلبيدحيةوعندهبإيلياءفصادفه

فدعاني،،مقيموأناالكتالثوزتجغبإيلياء،ووافني،عنهوائةإليهت!يمزلا

يمثقالبمئةليفأمرغدأ،:قلت؟صاحبكإلىتخرجأنتريدمتى:وقال

منياللهرسولعلىإقرأ:وقال.وكسوةبنفقهليوأمر،مزيوؤضقني،ذهبآ

ديته.فتبعألئيوآخبره،السلاتم

،(فلكه)باد:فقال،فأخبرته،اللهرسولعلىفقدف!ث:شجاعقال

الحارثومات.()صددق:فقال،قالبماوأخبرئه،السلاتممزيمنوأترأته

.(1)الفتحعاتمشمرأبيابن

مالكبنضهيببنأسدبنربيعةبنؤفببنؤفبأبوهو:وشجاغ

شمس،عبدلبنيحليف!،الأسديخزيمةبنأسدبندودانبنغنمبنكبيرابن

.(2/064)للكلاعي"المصطفىمغازيفي"الاكتفا:انظر(1)
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ورسلهمال!لاوالصلاةعليهكتابه
بم

هاجرثم،مكةإلىوعاد،الثانيةالهجرةالحبشةإلىوهاجر،قديمأأسلم

كقها.والمشاهذبدرآوشهذ،المدينةإلى

واستشهد،ثمالبسنةالأولربيعشهرفيشرئةبعثهاللهرسوذأنوتقذم

.(؟)ةنسوأربعينبفهمعابنوهواليمامةيوتم

لماوأنه،الأيهمبنتجتلةإلىشجاغتوخهأنمافذكر،هشامابنوأما

دارهمإلىدارهمنالأمىالنبيئهذانقلواقومكإن،تجتلةيا:لهقالعليهقدتم

بدينليسعليهأنتالذيهذاوإن،ومنعوهونضروهفآؤؤه-الأنصاريعني-

أطاعتلثأسلفتفإن،الرومبهاوجاوزت،الشاتمققكصتولكنك،آبائك

.(2)الروموهابتك،الشائم

منكبيرةقبيلةوغسان،غشانيئلأنه؟قومك:لجبلةشجاعقالوإنما

ورقع.زبيدبينباليمنوهو،غسان4مامنشربوا،الأزد

الآزد،بنمازنلوتدشربآكانمأرببسذماءإلىشمبوا:الزشاطيقال

الححفة)3(.منقري!ببالمشقلماء:ويقال:قال.بهق!فوا

والخزرفيالأوشمازنبنيمنغسانشفواوالذين:المسعوديوقال

الأصل.منيسبةوبينهمجبلةفبين.مزيقياعمروبنثعلبةبنحارثةابنا

.(3/316)حجرلابن"و"الإصابة،(3/94)سعدلابن""الطبقات:انظر(1)

شجاعبيندارالذيالحديثفيهاوليس(6/16)هشاملابن"النبويةالسيرة":انظر(2)

.(4/392)للسهيلي"الأنف"الروضفيوهو،وجبلة

.(1/161)هشاملابن"النبويةالسيرة":انظر(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

إلىالقخرومنأقتةأبيئنالفقاجز!باللهزشوذؤتذث

التقن.ققاوتةأخل!الجفترفيالخاليث

اجتمعواالناسنأنؤدذثإني:جبلةلهقال،لجبلةشجاعذلكقالفلما

أصحابهقتالإلىقيصزدعانيولقد،قومياجتماغسزنيولقد،النبيئهذاعلى

.فأبيث)1(،مؤتةيوتم

،غسانبنيملوكآخزوكان،الجابيةينزلجبلةوكان:الواقديقال

فلغ،مزينةمنرجلآلاحىثم،فآسلتم،بالجابيةالخطاببنعمزأدرك

:وقال،الجزاحبنغبيدةأبيإلى:وقيلعمز،إلىالفرنىبهفجاء،عيته

سواء،وعيئهعيني:وقال،جبلةفآيفت،عيتهإئطئم:عمرلهفقال،بحفيخذ

فماتمرتذآ،بعفورتةولجق،الداربهذهأقيملا:جبلةفقال.نعم:عمرقال

.(2)ردتهعلىهناك

وكانت،دمشقعملمنالقبلةجهةمنومزارغفرىذاتوالتفقاء

بالبلقاءشثيت:سهلبنمحمدقال:الزشاطيقال.بالتشديد،عفانمدينتها

بناها)3(.هو،لوطبنغسانبنيمنسورةابن

أبيبنالفهاجض!عاللهرسوذ"وبعثط:اللهرحمهالمؤلفقالء

المغيرةبنحذيفة:والمشهور،هشام:ويقال،شهيل:ويقال،حذيفة:"أمية

.(4/392)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(1)

.(2/074)للكلاعي"المصطفىمغازيفيالاكتفاء":انظر(2)

الحمويلياقوت"البلدانمعجم"و،(1/22)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(3)

."غسان":بدل،"عمان":وفيهما،(1/984)
http://www.al-maktabeh.com



ورسلهوالصلامالصلاةعليهكتابه
بم

اسمهكان،الصحابي،المخزومي،القرشي،مخزومبنعمربنعبداللهابن

استعمله،النبيزوحسلمةأئمشقيقوهو،)المهاجر(ع!يررالنبىفسغاهالوليد،

إليها،تميمزولم،الثهرسوذفئوفي،والضدفيمندةصدقابعلىاللهرسوذ

كبير،أثزباليمنالزدةقتالفيوله،الفرتذينمنناميىقتاليإلىبكرأبوفبعثه

وراء،تحتمنفثتاةياءثم،الجيموفتحالنونبضئمالئخير،جضنوافتتح

كلالعبدبنالحارثإلى=!هبكرأبيأيامفيالزدةأهلإليهلجاحصن

كألجيرر،النميئإليهكتب،الجميريالأوسطكلالعبدبنغريببنسهلبنالأصغر

.(1)11:الينة(أتكينلز!سورةعليهيقرأأنرسوتهوأمر

وفرشق،فاعتنقهكأبحيررعليهكلالعبدبنالحارثؤقذ:الزشاطيقال

الخذينكريئمرجلالقخهذامنعليكم"يقذئم:اللهرسوذفيهوقال،رداةهله

.(2)"فكأنه،الخذينضبيخ

وقعوفيما،إسحاقابنعندتجذلمأنه:سالمبنالربيعأبوااوذكر

اللهرسولتوجيهمنإسحاقابنذكزماسوىعنهماينقلهشيئآالواقديمنإليه

القذر)3(.هذاعلىفقتجرآكلالعبدبنالحارثإلى

للصالحيوالرشاد"الهدىو!سبل،(4/4521)البرعبدلابن"الاشيعاب":انظر(1)

(11/372).

.(1/584)حجرلابن"الإصابة":انظر(2)

.(2/904)الكلاعيسالمبنالربغلأبي"المصطفىمغازيفي"ا!تفا:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

تبوكمنققذمهجميركتالثعليهقلإتماللهرسوذأنالواقدئوذكر

كلالعبدبنونغيمكلآلعبدبنالحارث:بإسلامهمإليهورسوئهم)1(

مالكترنذوززعةإليهوبعث.وقفدانوقغافررغينذي(2)ليقوالنعمان

وأهقه)3(.الشركومفارقتهملإسلامهممرةابن

الخبزبقغقدمرةبنمالكأناللهرسوذإليهمفكتب:سعدابنقال

ئشرث"إني:يقولتبوكإلىقسيرهفياللهرسوذكانوقد،(4)الغيبوخعط

.(5)"ريفجبملوكوأمددت،والرومفارش:بالكئزين

!ور.الثه4رسوإليهمكتمتبإسلامهممرةبنمالكقدتمفلما

اللهرسولعلىجميرملوكرسولفدوتمأنوالواقديإسحاقابنذكر

.(6)ع!يسنة،تبوكمنققذقة

)1(فيا

)2(فيا

)3(انظر

(6/

وذو

)4(انظر

)5(انظر

)6(انظر

."ورسوله":صللأ

."قبل":صللأ

للصالحيوالرشاد"الهدىو"سبل(2/954)سالمبنالربيعلأبي"ا!تفاء":

الأعظم،الملكدوناليمنملوكاحد:القئل:رغينذيقيل:وقوله،(323

الصالحي.قاله.رعينذيإلىتنسباليمنمنقبيلة:رعين

.(1/265)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:

.(2/954)الكلاعيسالمبنالربيعلأبي"الاكتفاء":

.(1/356)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

.......إلىالخضزيمئئنالغلاء!عاللهزشوذؤتجط

ي!ع.سنةرمضانفي:الزشاطيوقال

إنماالملوكإلىزشقهكأ!يررالثهرسوليوتوجية:سالمبنالربيعأبووقال

الفهاجرفلعل،شئعسنهأوذأو،ث!يلسنهآيخزالخديبيةمنانصرافهبعذكان

ترددآ،عامئدمنهفصادف،كلالعبدبنالحارثإلىتوخهكان-أعلموالله-

إلىلإسلامهموأصحائههوأرسلذلكفعندبعد،فيماالغقاءهنع"هللاجلاثم

.الخبرانيجتمعوبذلك،اللهرسول

له:قالكلالعبدبنالحارثعلىقلإتملماالخهاجزأنبعضهموذكر

غذك،قخفثأيومكا،سزكفإذاقذرأ،الملوكأعظئمأنتإنك!حارثيا

وأقلوا،طويلآعاشوا،أخبازهاؤبميت،آثازهاذهبتملوذقبلككانوقد

وإني،الئقماكلتهمنومنهم،الموثأدركةمنمنهمقليلآ،وتزؤدوا،بعيدآ

يمنعكلمآرادك!ان،يمنعكلمالفدىأردتإنالذيالرلمحتإلىأدعوك

أقبخولا،بهيأمزمماأحسنشيءليسالذيالأميئالنبيئإلىوأدعوك،أحدمنه

خائنةويعلئم،القيتؤيحي،الحىئميترئآلكأنواعلم،عفينهىمما

الصدور.تخفيوماالأعين

.(1)أمرهفيسينظربأنهالحارثفأجابه

إلىالخضرميئبنالعلاءاللهرسوذ"وبعثط:اللهرحمهالمؤففققال+

بينوما،(141-2/041)الكلاعيسالمبنالربيعلأبي"الاكتفاء":انظر(1)

مف.معكوفتين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

تذغوةيمتائاإليهؤكتمت،التخزئننقيلثالغئلإفيشاؤىئننالفئلإيى

.ق!ذضؤقآسئقتم،الإسئلايمإلى

فآسلم،الإسلامإلىيدعوهكتابأإليهوكتب،البحرينمللثساويبنالفنذر

."وصذق

بنالمنذرإلىالخضرميئبنالعلاءبعسثاللهرسوذأن:الزشاطيذكر

إسلافه.ن!خوفآسلتمالفتحقبلساوى

الجغزانةمنفنصرقهالثهرسوذوبعث:""الطبقاتفيسعدابنوقال

كتابآ،إليهوكتب،بالبحرينوهوساوىبنالفنذرإلىالخضرميئبنالعلاء

قخر،أهلعلىكتاتكترأثوإني،وتضديقهباسلامهاللهرسوليإلىفكت!ت

وبأرضي،كرقةمنومنهم،فيهودخل،وأعجبه،الإسلاتمت!حأمنفمنهم

.أفركذلكفيإلىفأخلإث،ويهودمجوش

ومن،عملكعننغنرلكفلنتضيحمهما"إنك:الله4رسوإليهفكتب

.الجرية"فعليه،قجوسيةأويهوديةعلىأقام

آتوافإن،الإسلاتمعليهميعرض!قخرمجوسإلىالثه4رسووكتب

ذبائخهم)1(.ئؤكلولا،نساؤهمئنكحولا،الجريةمنهمأجذت

فيالقذرعظيمإنكمنذر!يا:للمنذرقالالعلاءأن:الشهيليوذكر

ئكزئمفيهاليس،دينشزالمجوسيةهذهإنالآخرةعنتضغرنفلاالدنيا،

ويأكلون،يكاحهمنئستحياماينيهحون،الكتابأهلأعلئمولا،العرب

.(1/263)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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ورسلهوالسلاما!لاةعليهكتابه
بم

بعدييمولس!ت،القيامةيوتمتكلهمنارآالدنيافيويعبدون،ئملهعنيثكزمما

تخونلاولمن،ئصذقهلاآنتكلإلثلالمنينبغيهلفانالر،زأيولاغقل

النبىهذافهوهكذا،هذاكانفإن،بهتثقألائخيفثلاولمن،تأقتهلاأن

وأ،عنهنقىبهأقزماليمط:يقولأنعقلذويستطيغلاوالثهالذي،الأمي

منهذلككلئإن،عقابهمننقمنأو،غفوهفيزادليتهأو،بهآقزعنهنهى

البصر.أهلولهكر،العقلأهلأمنيةعلى

دونللدنيافوجدئه،يديفيالذيهذافينظرثإني:المنذرفقال

قبولمنتمنعنيفماوالدنيا،للآخرةفوجدئه،دينكمفيونظرث،الآخرة

وغجبمث،تقبلهممنأمسغجبثولقد،الموتوراحةالحياةأمنيةفيهدين

وسأنظز)1(.،رسوئهئعطتمأنبهجاءقنإعظاممنوإن،يردهممناليوتم

خيرآ.بهوأوصاه،الحضرميبنالعلاءمعهريرةأبااللهرسوذوبعث

وقيل:،عماد:وقيل،عبادبنعبدالله:اسمهالخضرمىأبوهوالعلاء

غريفبنائمبربنمالكبنربيعةبنائمبربنعياد:وقيلضمار،:وقيلعمار،

.(2)حضرموتمنالضدفبن-إبلوزنعلىإبد-بنالخزرجبنمالكابن

أخولهقالها،بكلماتالبحزوخاضن،الدعوةفجاقيالعلاءكان

.(1/55)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

ماكولالابن"و"الإكمال،(4/359)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

(1/071).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يم
الهنىالعذبالورد

فيحقرها،مكةبأعلىميمونبئرصاحمثالخضرمئبنميمون:لهيقال

.(1)الجاهلية

بدثلما:قالهريرةأبيعن:الأولياء""كراماتفيالخلألوذكر

البحر،شاطىءإلىانتهينا:يخصالثلاثمنهرأيمثالبحرينإلىالعلاكأالنبى

الماءبلئفما،قعترنا،واقتحمنافسقينا،واقتحمواتعالىاللهصشفوا:فقال

فصقىاللهص،فشكؤناماب!،معناوليسالأرضمنبقلاةوصزنااخفالهنا،آسايل

فدفتاه،ومات،واستقينافسقينا،الئرسمثلسحابةفإذااللهص،دعاثم،ركعتين

وكان،نزةفلمقزتجعنا،يهلهشئعيجيء:قلنابعيدغيزيح!زنافلما،الزملفي

ذارين)2(.أهلإلىالبحرفيغبوره

من4وأو،الكفرأرضفيالأرضفيمسجدآبنىمنأولموالعلاء

أهلقتالفيوله،الخلافةخايتمنقشمنوأول،الكفارعلىالجرتةضرقي

نأقبلوعشرينإحدىسنة:وقيل،عشرةأربغسنةتوفي،عظيمآثرالردة

.(4)ساتي:لهيقال(3)تميملبنيبمايالبصرةإلىتجل

الزضيشيخنابخطرأيثكذا،الواوبكسر-ساويبنوالمنذر

عمروبنبيانبنالأخنسابن-""التنبيهاتفيمجياضذكره:وقال،الشاطبي

.(3/0871)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(4/362)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.""نجيم:الأصلفي(3)

.(1/328)"استعجمما"معجم:انظر."يماس":الأصلفي(4)
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ورسلهوالسلامةال!علاعليهكتابه

بم

تجتليئنؤفغاد،الأشقركقفوشىآتاع!يرواللهزشوذؤتغثط

قأسئقتم،الإسئلايمالىدآمجتينن،التقنخفقهإلى!الأئضاليئ

يتالي.غيريمنطؤغاؤففوكفئمالتقزأفليغاقة

الأسئتذخ،البحرينصاحسث،الدارمي،دارمبنعبداللهبنزيدبنعبداللهابن

يننرلونكانوابهخر،قرية:أسئتذإلىنسبة-المعجمةوالذالالموحدةبالباء-

العبدي:لهويقالبالفارسيةرجلياسم:وقيل،يعبدونهكانوافرس:وقيل،بها

وكان،البحرينعلىاللهرسولعاملالمنذزكان،دارمبنعبداللهإلىمنسوب

.(1)رجهوصاحمتصاحتها

فيالجارودترجمةوفيالجارود،معالفتحعاتمالثهرسولعلىتموقلي

.(2)عستسنةفيكانالجارودفدوتمأن:""الاستيعاب

وحضر،البحرينأهلارتدادقبلاللهرسولوفاةمنيفرببوتوفي

.(3)عالعابنغمرواحتضازه

.وغمانالبصرةبينمشهوربلدوهوبحر،تثنيةوالبحرين

الأشعريموسىأبامج!اللهرسوذ"وبعث:اللهرحمهالمؤلفقال*

فأسلتم،الاسلامالىداعتيناليمنجملةإلى!الأنصاريجبلبنومعاد

."قتالغيرمنطوعأوعاقئهمملوكهم؟اليمنأهلعافة

.(6/412)حجرلابن""الإعمابة:انظر(1)

.(1/263)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(2/263)"الطبري"تاريخ:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يم
الهنىالعذبالمورد

جبلبنمعادبعثالثهرسوذأن"التعريف")1(:فيالحذاءابنذكر

الجخةفيبكرأبيخلافةفيوقلإتمغشر،سنةالآخرربيعشهرفياليمنإلى

عمر.فيهاحخالتي

موسىوأباجبلبنمعاداللهرسوذبعمث:""الإكليلفيالحاكموقال

.(2)ع!يسنةتبوكمنانصرافهعنداليمنإلى

إلىجبلبنومعاذموسىأبيث!غت)باب:"البخاري"صحيحوفي

طريقمن:منهاأحادي!ثالبابفيالثهرحمهوذكز،(الوداعجخةقبلاليمن

وبدث،اليمنإلىجبلبنومعادموسىأبا!رراللهرسوذبدث:قال،ئردةأبي

يمخلاف.علىمنهماكلآ

.(3)الإقليم:وقيل،الكورةالمخلاف:الخليلقال

وتشرائغشرا،ولا"تشرا:قالثم،مخلافانواليمن:ئردةأبوقال

سارإذامنهماواحدكلئوكان،عملهإلىمنهماواحدكلئفانطلق،ئتفرا"ولا

صنف،المالكي،القرطبي،التميمي،عبداللهأبوأحمد،بنيحعىبنمحمد:هو(1)

بمنو"التعريف،صدرهعلىيدفنأنواوصى،"اللهأسماءعن"الإنباهكتاب

النبلاء"أعلام"شر:انظر0(416)سنةتوفي.والنساء"الرجالمنالموطأفيذكر

.(17/444)للذهبي

.(8/61)حجرلابن"الباري"فتح:انظر(2)

خلف(.:)مادة،(4/267)للخليل"العين":انظر(3)
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ورسلهوال!لاتمالصلاةعليهكتابه

بم

.(1)عليهفسقمغفدآ،بهأخذثصاحبهمنتريبآوكانأرضيىفي

:قال،الأشعرخموسىأبوحذثني:قال،شهاببنطارقيطريقومن

:قال،بالأئطحفنيخاللهورسوذفجئ!ث،قوميأرضيىإلىاللهرسوذبعثني

:قال،"؟تلق"كيف؟:قال،نعم:قلت،"؟سيقبنعبذاللهيا"أحججت

ع!يرر)2(.اللهرسوليكإهلالإهلالآلبيك:قلث

شئعاللهرسوذأنبعفالأخبارفيزويوقد:عبدالثهأبوالحاكمقال

جبلبنمعادت!هيأنإلىوالأنصارالمهاجرينمنجماعهفيجبلبنمعاد

.ئوصيه)3(يمشياللهورسوذ

بنخضاربنشليمبنقيسبنعبذالله:اسمهالأشعريموسىوأبو

الخقاهربنناجيةبنوائلبنغذربنعامربنبكربنغتزبنعامربنخزب

إلىهاجرثم،فآسلتم،مكةقدتم،الأشعريتشخببنأددبنالأشعرابن

منالسفينتينفدوتمفدوفهصادلهتثم،قومهبلادإلى:وقيل،الحبشةأرضيى

الحبشة.أرض

بهافأقام،قومهبلادإلىزتجغموسىأباأنوالصحيخ:عمرأبوقال

إلىالزيخفالقتهم،سفينهفيرجلآخمسيننحوالأشعريينمعقدتمحتى

الخليل.قولدون،(0864)البخاريرواه(1)

.(0894)""صحيحهفيالبخاريرواه(2)

"الكبرى!السننفيواليهقي(5/235)(50122)"مسنده،فيأحمدالإمامرواه(3)

!نه.جبلبنمعاذحديثمن(19938)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يم
االننالعذبالمورد

وهي،سفينتهمفيمعهمفآتؤا،وأصحابهجعفرخروقيفوافقوا،التجاشي

وأصحابه.جعفرفيهاوسفينة،الأشعريينسفينة

فلهذاجعفر،معخرجواثم،مذةبالحبشةأقامواالأشعريينإن:وقيل

الحبشة.إلىهاجزفيمنإسحاقابنذكره

،بالقرآنالصوتحسنوكان،وعدنزبيدعلىاللهرسولعاملوكان

.(1)"دوادآلمزاميرمنيمزمارآأوتي"لقد:الله4رسوقال

ضنجصوتسمعثفماالجاهليةأدركثلقد:التهديعثمانأبوقال

.(2)موسىأبيصوبمنأحسنيمرمارولاتزتطولا

وأربعين،وأرج:وقيل،وأريعيناثنتينسنةبمكة:وقيل،بالكوفةومات

ثلاث:وقيل،وخمسيناثنتين:وقيل،خمسين:وقيل.وأربعينتسع:وقيل

.(3)ةنسوستينثلابابنوهو،وخمسين

عمروبنكعببنغلإيبنعائذبنآؤسبنعمروبنجبلبنومعاذ

،الخزرجبنخشتمبنتنريدبنساردةبنأشدبنعليبنسعدبنأذفيابن

منالعقبةشهدواالذينالسبعينأحذ،الخشمى،الخزرجى،الأنصارخ

"...مزمارآأوتي"لقد:وحديث،(3/979)البرعبدلابن""إلاستيعاب:انظر(1)

!ه.ئردةأبيحديثمن(793)ومسلم،(1476)البخاريرواه.الحديث

الملاهي.آلاتمنالعودهو:والتزتط.(2/585)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(بربط:)مادة،(19/138)للزبيدي،العروس!تاج:انظر

.(981-3/980)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
يم

ثمانيئأسلتملماعمرهوكانكقها،والقشاهذوأحدآبدرآوشتهذ،الأنصار

سنة.غشرة

ئفتونكانواالذينإن:أبيهعن،خثمةأبيبنشفلبنأمحمد9قال

الأنصار:منوثلاثة،وعليوعثمانغمر:المهاجرينمناللهرسولعهدعلى

.(1)ثابتبنوزيذجبلبنومعادكعببنأتيئ

وأبزتوةالقيامةيوتمالعلماءأماتمجبلبن"معاد:اللهرسولوعن

(2)""ص
رلولين

وقيل:،البصرقذ:وقيل.زفية:أي-فوقمنالغثتاةبالتاء-والزتوة

ميل.

سنة:وقيل.بالأزدنعشرةثمانيئسنةغقواسطاعونفيمعادمات

سنة.وثلاثونأربعوله،لثترقيةفيتيسانيفربودين،عشرةسبغ

والساحل،ورقعوغذنزبيدموسىأبوؤييئ:خرمبنمحمدأبوقال

الختذ)3(.جبلبنمعادوؤييئ

كأبحيرر.اللهرسوذبعثهمالذينمنالمؤلفثذكرماآخزهذا

منه.معكوفتينبينوما،(2/035)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

الكبير"المعجم"فيوالطبراني،(2/347)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

القرظي.كعببنمحمدحديثمن(41)(20/29)

.(23:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(3)
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يم
الهنىالعذبالورد

:الملوكإلىالثهرسوذبعثهمالذينالزسلذكربعدحزمبنمحمدأبوقال

والحارثويمسرىوقوذةوالفقوقسقيصرحاشاذكرناالذينالملوفيسائزوأسلتم

.(1)اللهرسولأصحالثإليههاجزالذيغيزوهو،والتجاشيشمرأبيابن

النجاشيئغيزهناالنخاشىأن:خرمبنمحمدأبوذكرهالذيوهذا

كتبهمفيوالنسائيوالترمذيمسلمرواه،الثهرسولأصحافيإليههاجرالذي

دالىقيصزوالىيمسرىإلى2تجروالنبيئت!تك:قال،أنسعن،قتادةطريقمن

عليهصقىالذيبالنجاشيئوليس،اللهإلىيدغوهمجتاركلدعالىالنجاشيئ

.(2)اللهرسول

بنالأغلىعبدروايهفي،غروبةأبيبنسعيذقتادةعنرواههكذا

الشاميئ.الأغلىعبد

)وليس:فيهافليس؟سعيدعنالخفافعطاءبنالوهابعبدروايةوأما

عنقيسبنخالذروىوكذلككأ!ي!(،النبىعليهصلىالذيبالنجاشيئ

.(3)قتادة

النجاشيئأنئطنلئلا؟الراويمنتحززهذا:القرطبيالعباسأبوقال

.(30:ع)السابقالمرجع(1)

"الكبرى"السننفيوالنسائي،(2716)والترمذي،(1774)مسلمرواه(2)

(8847).

.(1774)مسلمالطريقينمنرواه(3)
http://www.al-maktabeh.com



ورسلهوالسلامالميلاةعليهكتابه
يم

إلىإسلامهفياحتاقيهذالأن؟كذلكوليس،هذاهوأضخمةالف!قى)1(

وانما،ذلكإلىآضخمةيحتبئولم،ؤيكايتهالإسلايمإلى!النبىيدعؤهأن

موببعدأو،أخرىجههفيإقا؟هذاغيزآخز!النبىكاتبهالذيالتخاشى

أضحمة)2(.

الثهرسوذإن:بعفرواياتهفيالتسائيقوذئؤلدهالآخزالقوذوهذا

.(3)الحديث...يمسرىإلىموتهقبلكتمت

إلىأيضأوكت!ت،المؤئفثذكرهمالذينغيززشلآاللهرسوذوبدثء

منهم:ليوقعقنأذكرأناوها،جماعه

بنحبيببنناكوربنالكلآعذيإلىالتخلىعبداللهبنتجريزفبعث

فأسئلما،،الإسلامإلىيدعوهماعمروذيوإلى،ئتعبنحسانبنمالك

اللهرسوذوئوفي،الكلاعذيامرأةالضتاحبنآئرهةبنتضريبةوآسئلمت

.(5)خثعمبعذ:وقال،الحاكئموذكرها.(4)عندهموجريز

بكتاهمبإليهوكت!تبكتابالكذابضسيلمةإلىأميةبنعمرووبعث

."يسمى":الأصلفي(1)

.(3/612)القرطبيالعباسلأبي""المفهم:انظر(2)

!ه.أن!حديثمن(8847)"الكبرى"السننفيالشائيرواه(3)

.(1/266)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)

"السيرةفيالكبير"المختصر:انظرالكلاعذيإلىخثعمبعدجريربعث:يعني(5)

.(1/181)جماعةلابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افننالعذبالورد

العؤام)1(.بنالربيرأخيالعؤامبنالسائبمعوسترهآخز،

وقيل:،بعمانيقيصزعاملآوكان،الخذاميعمروبنقروةإلىوبعث

والهديةسعد،بنمسعودمعهديةوبعمث،بإسلامهوكتب،فاسلتم،بمعان

.بيضاءتغلة

،الطرب:لهايقالونرس،فضة:لهايقال:سالمبنالربيعأبوقال

الصلاةعليهأفراسهذكرفيتعالىاللهشاءإنيأتي-تعفور:لهيقالوحمار

ؤقبلالثهرسوذفقرأه.(3)عبالذهبفخؤسندسوقتاءوأثوافي-والسلام

.(32اشنوأوقئةعشرةاثنتيسعدبنمسعودوأجاز،هديف

درهمأ.أربعونالأوقيهلأن؟درهممئةخص!وذلك،النصف:والئشق

كذابكر،أباالتغلةوأعطى،نسائهبينالثيا!تم!قق:المدائنيقال

أباالفرشوأعطى،خنينيوتمعليهاكانأنهتقذموقد،مسلمكتابفيقال

جخةمنفنصزقهالحمازومات،نوفلبنقخزمةوالقباء،الساعديأسيد

.(4)فحبسهالإسلامعنيرجعفلمئخؤفهفستر،ذلكالروممللثويلغ،الوداع

:إسحاقابنقال.وصلبوه،الحبسذلكفيماتأنهالواقديوذكر

.(1/273)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/214)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(2)

.(1/281)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(3)

.(2/124)للكلاعي"الاكتفاء":انظر(4)
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ورسلهوالسلامالعلاةعليهكتابه

.(1)بفلسطينغفراء:لهئقالماءعلى

بم

ومسروحالحارثإلىبكتالمجطالمخزوميربيعةأبيبنعتاشوبعث

الثهوأن،ورسولهبالثهآمنتمماأنتم"ليمفم:وفيه.جفيرمنكلالعبدبنونعيم

:اليهودفقالت،بكلماتهعيسىوخقق،بآياتهموسىبعث،لهشريكلاوحذه

لعتاش:وقال،اللهابنعيسى،ثلاثةثالسط:النصارىوقالت،اللهابنغزيز

طهورك،بأحسنتطفرثم،ئصبححتىليلآتدخلنفلاأرضهمجئت"إذا

بهاوادقغه،بيمينككتابيوخذ،والقبولالنجاحاللهصوشلي،ركعتينوصل

قزشتفإذا،11:البينة1(!يئلز!:عليهمواقرأ،قابلونفإنهمأيمانهمفي

دجضت،إلاخخةتأيذفما،المؤمنينأوذوأنامحمدآقن:فقل،منها

."نوزهذهبإلازخرفيكتالمحثولا

علىمجظامشتورإلىانتهي!ثحتىفمررث:قال،لهقالماعتاشففعل

قومإلىفانتهيث،الأوسطالبالتودخلثالشتور،فكشفث،ثلاثةدورأبوا!ب

فقبيوا،،أمرنيماوفعلث،إليكماللهرسوليرسوذأنا:فقلت،قاعةفي

ع!برر)2(.اللهرسوذقالكماوكان

،"اللهم"باسمك:قريشتكت!ثكمايكتبالثهرسوذكان:الشعبيقال

فكتب:141:أهود(مخبىنهاؤمرلشفآآق!برأيبهاتجرآدئه!ؤقال:عليهترلحتى

.(03:ع)للعسكري"ئلوالأا":نظرا(1)

.(1/282)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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بم
الهنىالعذبالمورد

"لمجسم:فكتب114:(91!سراءآلرخمقآدمموأآوآدتةقليأذممؤا!:ترلقى،"الله"بسم

فكتب:،!30:النمل(أآلزخضقآلقحير!بمتورآدته:عليهنزلحتى،"الرحمنالله

."الرحيمالرحمنالله"بسم

قليلآفصلأهفيجلسنالفجزصتىإذاع!يرركان:قال،الشعبيوعن

اللة"انضحوا:لهموقال،مجذةإلىمجذةفبعسط،إليهمالتفتثم،ويدعويمسبغ

اللةحزملهمينضخلمثم،الناسأمورمنشيئآاسترغىمنف!نه،عبادهفي

فإنهم؟مريمبنعيسىزشلضنعتكماتصنعواولاانطيقوا،،الجنةعليه

القويمبلسانيتكقممنهموكلئالزسلفآصبحتالبعيذ"،وتركوا،القريبأتوا

الله!نمنكانماأعظئم"هذا:فقالعنهيررأ9لهذلكفذيمز.إليهمأرسلالذين

.(1)"عبادهأمرفي

عمروبنو:وهم،الإسلامإلىيدعوهمجماعهإلىاللهرسوذوكتب

العا!.بنسعيدبنخالذ:وكايئهجمير،من

منعليهآسلتممالهأن:أبرهةبنكربلمعديكألجيررالثهرسوذوكتب

.خؤلانأرض

وكقتتهمنخرانوأساقفةكعببنالحارثبنيلأسففاللهرسوذوكتب

.المغيرةوكتبأيديهمتحتمالهمأن:تبيهمومن

وأعمامه:وإخوتهالحضرميقزخبذيبنلربيعةاللهرسولوكتب

.(264-1/263)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

وكتب.بحضرموتوشوالهتهمومياقهمورقيقهمونخقهمأمواتهملهمأن

معاولة.

،الزكاةوآتى،الصلاةأقاتمممنتخيممنخذسمنآسلملمنوكت!ت

فإن،دينهعنزتجغومن،رسولهوذقةالثهبلإقةآمنفإنه:المشركينوفارق

زيد.بنعبذاللهوكتب.بريئةمنهرسولهمحمدوذمةاللهذمة

نأعلىآرضهمنعليهأسلممالهأن:الأزديضمادبنلخالدوكتب

ئقيتمأنوعلى،ورسولهعبذهمحمدأأنويشهذشيئآ،بهيشركلابالتهئؤمن

فحدثآيمؤوقيولا،البيتويحخ،رمضانويصوتم،الزكاةؤيؤتيئ،الصلاة

ؤيبغفاللهأحتاةيحمثأنوعلى،ولرسولهدئهينضخأنوعلىفرتابآ،ولا

أتيئ.وكتب.محمدرسولهوذقةالثهذفةلخالدوأن،اللهأعداء

الإسلامشراغفيهئعفمهعهدآاليمنإلىبعثهحينحزمبنلعمرووكتب

أتيئ.وكتب.وحدودهوفرائضه

وغينونجئرىلهأن:الذاريأؤسبنتميمأضيأؤسبنلئعيموكتب

أحد،فيهائحافهلابعدهمنويغعبهوخزثها،وماءهاوجبقهاشفقها؟بالشام

أجمعين.والناسوالملائكهاللهلعنةعليهفإنشيئأ،منهمواخذطقمهمومن

على.وكتب

آعشاشوذاتالفرغينأعطاهأنه:الأسئليأؤسبنللحصينوكتب

على.وكتب.أحدفيهايمحافهلا
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بم
الهنىالعذبالورد

أرضهاكقهاالمظلةأعطاهمأنه:النبهانيينعبداللهبنفزةلبنيوكتب

معاوية.وكتب.مواشيهمفيهاتزغونحمىوجبقهاوشفقهاوماءها

ئحافهملاساريةلهمأن:كعببنالحارثبنيمنالضبابلبنيوكتب

.المغيرةوكتب.الشركوفارقوا،الزكاةوآتؤا،الصلاةأقامواماأحذفيها

أحدفيهائحافهلاكقهاالمضةلهأن:الحارثيالطفيلبنليزيدوكتب!9

القهمفت.بنخهيموكتب.المشركينوحارقي،الزكاةوآتى،الصلاةأقامما

أرضهامنعليهآسلممالهأن:الحارثيؤغلةبنتغوثلعبدوكتب

أبيبنالأزقئموكتب.الخص!نوأعطى،الزكاةوآتى،الصلاةأقامماونخلها

الأرقم.

وأنهم،وآديبةتجفاءلهمأن:الحارثيينالحارثبنزيادلبنيوكتب

علي.وكتب.المشركينوحاربواالزكاةوآتوا،الصلاةأقامواماآمنون

،الصلاةوأقاتممنهمآسلملمنالطائيينتجزولبنمعاويةلبنيوكتب

وفارلق،غ!يررالنبيوسهتمالخص!نوأعطى،ورسوتهاللهصوأطاع،الزكاةوآتى

أسلموامالهموأن،ورسولهالثهبأمانآمنأنهإسلامهعلىوأشهد،المشركين

العؤام.بنالربيروكتب.عليه

بلكثةبينماأعطاه؟القروةذيمنالخهنيخزملةبنيغؤشجةوكتب

حقفلاحاقهومنأحد،يحافهلاالقبيلةجبلإلىالخغلاتإلىالطبيةإلى

وشهد.،عقبةبنالعلاءوكتب.حقوحفه،له
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ورسلهوالسلامةال!ملاعليهكتابه
بم

حرثوا،وماضقينةمنخطواماأعطاهمأنهخهينةمنسنخلبنيوكتب

وشهد.،عقبةبنالعلاءوكتب.لهحقفلاحاقهمومن

وشطزه-قريةيعني-وتجزعةالنخللهأنالفزنيالحارثبنلبلاليوكتب

الخزج،يعني،فذسمنالررعبهأصلحماوله،(1)المزارعذا-تجاهه-

وكتب.الأرضاسئموالمضة-المضةلهوأن-السفرآلهمنآشبههوما

معاولة.

سعيد،بنخالذوكتب.محمدوذقةاللهذقةلهمأنكتابآلثقيفوكتب

خزشة.بنئميرإلىالكتابودقع،والحسينالحسنوشهذ

:الكتابهذالهمفكتب،ؤخآلهمئحزتمأنالثهرسوذثقيفوفذوسأل

فمنيعضد،لاوضيذهؤجمجضاهإن:المؤمنينإلىاللهرسوليمحمد"من

وكتب.محمد"النبيأمروهذاكألجرز،النبيقيبفغيؤخذفإنه،ذلكيفعلوجذ

سعيد.بنخالد

ئجلدفإنهشيئآ،ذلكمنيفعلؤحذ"فمن:حزمبنعمروكتابوفي

.ء!يور"النبيبهقئبقغيمؤخذ،ذلكتعذىومن،ثيائهوئنزع

.المروةتليمماتبنيهابمكةدايىموضغآعطاه:قزقدبنيغتبةوكتب

معاوية.وكتب

اذشطرهوتجزعةالنخللهأن:(1/272)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتمطبوععبارة(1)

يعنيفإنه،شطرهوأما،قرية:يعنيف!نه،جزعة:قولهفأما...والنخلالمزارع

.!ا...تجاهه
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بم
الهننالعذبالهورد

""الطبقاتكتابمنمختصرأع!يهـوأقطعهاللهرسوذكتبهمابعفقفهذا

.(1)تعالىاللهرحمهسعدبنلمحمد

الجماعةهم:والؤفد.فجماعة،!عاللهرسولعلىؤقدمنوأما"

.الفطماءللقاءيتقذمونهم،القوممنالغختارة

اللهشاءإنأذكرهمأناوها"الطبقات"،كتابفيسعدابنذكرهموقد

فمنهم:،مختصرآتعالى

كان:قالجذهعن،أبيهعن،الفزنيعبداللهبنكثيرفعن:فزينةؤفذ

سنةرجبفيوذلك،مرينةمنمئةأربعمضرمناللهرسولعلىؤقذمنأوذ

.فقزنبنوالنعمان،الحارثبنوبلاذ،نفمعبدبنخزاعىفمنهم،خمس

خزيمةبنأسدبنيمنزفطعشرةقدتم:قال،الكلبيعن:آسدوؤفذ

تسع.سنةأولفيع!يرراللهرسولعلى

ثلاثينفيؤقذوأنه،أسدبنيمنعامربنخفمرمىأنالطبرفيوذكر

قومه.من

حاجب،بنعطاردفيهم،ثمانينأوتسعينكانوا:يقال:تميمووفد

البعوثفي-تقذموقد،حابسبنوالأقرع،عاصمبنوقيس،بدربنوالزبرقان

.عشرةكانواأنهمهناكوديمز،وفادتهموسبمثذكزهم-يسعسنةالفحزمفي

(272-1/271)و(272-1/266)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1/285)و
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

منأقبلتلقريشمجيرآأنوبلغه،لهمفدعا،تسعةوكانوا:غئسووفد

كيف!اللهرسوليا:فقالوا،لواةلهموغقذ،سريةغئسبنيفبعث،الشام

بنقيسرةوفيهم،عاشزكم""أنا:قال!؟تسعةونحنأصبناهاإنغنيمةنق!ي!م

.الوداعجخةفياللهرسوذلميئوأنه،الأثيرابنذكره.مسروق

سنةتبوكمناللهرسوذرتجعلما:السعديؤخزةأبيعن:قرارةوؤفد

رجلآ.عشزبضعةقزارةؤفذقلإتم،ع!ي

رأشهم،رجلأعشزثلاثةوهم،تبوكمنقزجغهأيضآقدموا:فزةوؤفذ

قومونحن،وعشيرتكقومكإنا!الثهرسوذيا:فقالوا،عوفبنالحارث

تفسيتون،إنا:فقالوا،بلادهمعناللهرسوذفسالهم،غالببنلؤيمن

بعشرفأجازهم،ئجيرهمأنبلالآوأمر،"اسمهم"اللهم:فقال،لنااللهصفادغ

ورتجعوا،أوقئةعشرةاثنتيأعطاهعوفبنالحارثوقضل،أواقعشر،أواقي

ع!رر.اللهرسوذلهمدعاالذياليومفيأمطرتقدفوجدوها،بلادهمإلى

أربعةعليهقدتمثمالبسنةالجغزانةمنالثهرسوذقدتملما:ثعلبةوؤفذ

،بالإسلامممزونوهمونحن،ثعلبةمنخففناقنرشلنحن:وقالوا،منهمنقر

فأعطى"أخنرهم"،:لبلالفقال،هع؟ونجئناهثمأيامآ،فأقمنا،بضيافهلناقأفز

.أواقخصنفضةمنيمنارجليلكل

فأنزلوا،الوداعخخةفيعشرسنةنقرعشرةوهمقدموا:محاربووفد

شواءوفيهم،والعشاءبالغداءيأتيهم4بلاوكان،الحارثبنتزفلةدارفي

فصارت،خزيمةوجةاللهرسوذفمسح،شواءبنخزيمةوابقالحارثابن
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بم

الؤفد.ئجيزكماوأجازهم،بيضاءغز*له

الهنىالعذبالمورد

فيبكربنسعدبنوبدث:قال،عباسابنعن:بكربنسعدوؤفذ

مشهور.وحديثه،ثعلبةبنضمامخصميىسنةرجب

بنيوفدقدتم:قال،كعببنعبدالثهبنخارجةعن:يملابوؤفذ

شلمى،بنوتجتار،ربيعةبنتبيدفيهم،رجلآعشزثلاثةوهم،تسعسنةكلاب

.الحارثبنتزفلةدازفأنزلهم

:قال،الزؤاسيعلقمةبنطارقلفيعأبيعن:كلاببنزؤاسوؤفذ

كلاببنرؤاسبنبخيدبنقيسبنمالكبنعمرو:لهيقاليمتارجلقليتم

،الإسلامإلىفدعاهم،قوقهأتىثم،فأسلتم،ضغصعةبنعامربنربيعةابن

فخرجوا،متا،أصابوامامثلكعببنغقيلبنيمنلضيبحتى:فقالوا

التغم،يسوقونخرجواثم،فيهمفأصابوا،يمريدونهمعمرومعهموخرج

يدفيقأسئمطعمرو،فقتله،غقيلبنعامربنالمنتعقبنربيعةفآدركهم

فيتذئفشددت،!جمالنبيئوبايعتأسلصتوقدرجلآقتل!ت:وقالعمرو،

كأ!يرر.النبىأتيثثم،غنقيإلىغل

فقلت:،تزضنفلم،يسارهوعنيمينهعنفأتيئه،عنيفأعرضن

رضيث"قد:قال،عنيفارضن،فيرضىت!رضىالزلتإن!اللهرسوذيا

.عنك"

الأعلمبنعبداللهبنوفطزفمعاويةبنربيغوهم:كعببنغقيلوؤفذ
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

وهي،عقيلبنيعقيقالثهرسوذفأعطاهموأسلموا،فبايعوا،قيسبنوأنس

أحمز.آدييمفيبذلككتابآلهموكت!ت،ونخلعيونفيهاأرضق

ماءفأعطاهززينابوغقيلبنعامربنقع!فلابنعامربنتقيطوؤقذ

بنخويلدبنحربأبوعليهقلإتموقد،قومهعلىوبايعه،التطيم:لهيقال

الخصينوقلإتم،أسلمذلكبعدثم،ئسلمفلم،القرآنعليهفقرأ،غقيلبنعامر

فأسلما.،الفتئابيالخؤشنوذوغقيلبنربيعةبنالمعقىابن

فأعطاه،كعببنتجغدةبنربيعةبنعمروبنالزقادوهو:تجغدةوؤفد

عندهم.وهوكتابآ،لهوكتب،ضيعةبالققجاللهرسوذ

بنعروةبنثوزفيهمفشيربنيمننقزقلإتم:كعببنفشيرووفد

بهالهوكتب،قطيعةاللهرسولفأقطعه،فأسلتم،قشيربنسلمةبنعبدالله

خنين،وبعدالوداعحخةقبلوذلكفشير،بنمعاويةبنخيدةوفيهمكتابآ،

ها!كو،الله4رسوفآعطاه،فأسلم،قشيربنالخيرسلمةبنهبيرةبنمرةوفيهم

ئردآ.

بنمعاوية:نقرثلاثة،تسعسنةالبكاءبنيوفدقدتم:البكاءنجيووفد

بشر،:لهيقاللهابنومعه،سنةمئةابنيومئذوهوالبكاء،بنمجتادةبنثور

البكاءبنيالتنةأصابتفربما،آغئزأوأعطاه،بشرؤخة"خررالنبىفمسح

تصيبهم.ولا

،تبوكإلىيتجقزوهواللهرسولعلىالأسئقعبنواثلةؤقذ:يمنانةوؤفذ
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الهننالعذبالوردبم

كلمةاكفمكلا:أبوهلهفقال،فآخبرهم،أهلهإلىؤرتجغ،وبايغفأسلتم

فوجذه،اللهرسولإلىفرتجع،وجقزته،فأسلمت،كلاقهأخئهوسمعت،أبدآ

غخرةبنكدبئفحمله،شفميولهه!عغيحملنيقن:فقال،تبوكإلىسارقد

الوليدبنخالدمعالله4رسووبعثهتبوكآ،معهوشهذالثهبرسوللجقحتى

:وقال،يقبقهأنفأبى،غخرةبنكعبإلىب!فمهفجاء،قغيتماكيدر،إلى

لته.حملئكإنما

الأخرمبنوغويمرأهبانبنالحارثوفيهم،غلإكببنعبدبنيوؤفذ

فآسئلموا.،قومهممنزفطومعهم،ققةابناوربيعةوحبيب

زخيلة.بنمسعودرأشهم،مئةوهم،الخندقعاتمقدموا:أشجعوؤفذ

معالأحزابيوتمأشجغقائذزخيلةبنمسعود:إسحاقابنقال

بنيمناللهرسوذقزغمابعدقلإموا:ويقال،سفعشعبفنزلوا،المشركين

مئة.سبعوهم،فريظة

فأسلتم،قومهوافذالفتحبعدالباهليالكاهنبنفطزفقدتم:باهلةوؤفذ

قلإتمثم،الصدقاتنرائضقفيهكتابآالثهرسوذلهوكتب،أمانآلقومهوأخذ

شراخفيهكتابآاللهرسوذلهوكتب،فأسلم،باهلةبنالوائليمالكبننقشل

.عفانبنعثمانوكتبه،الإسلام

كلاقه،فسمع،ن!يبةبنقيس:لهيقالمنهمرجلقلإتم:سليمووفد

لم!ليمبنوخرجتالفتحعاتمكانفلما،شليمبنيمنقومهإلىوزتجغفأسلم
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ورسلهوالسلامةال!ملاعليهكتابه
بم

العباسوفيهم،ألفأكانوا:ويقالنفر،مئةسبعوهمبقديد،الثهرسولإلى

بنراشذوأعطىوخنينآ،والطائفتالفتخمعهوشهدوافأسلموا،مزداسابن

ت!ذنراشدوكان،الرسولعين:لهايقالعينوفيهازقاطآ،ربةعبد

لهفقال،وكسرهعليهفضذ،عليهتبولانثعلبينيومآنرأى،شليملبنيضتمآ

راشذ"أنت:قال،الغرىعبدبنغاوي:قال،"؟اسمك"ما:كأبحبرراللهرسوذ

القتخ.وشهذ،إسلافهن!خوفأسلم،"رلةعبدابن

يأتتهأنعلىوعاهذهفاسلتم،المدينة!عالنبيئعلىعفاربنقدرووقذ

فاقبل،مئةالحيفيوخلف،مئةتسعمعهفخرج،قوقهفأتى،قومهمنبألف

مجزداس،بنعباس:ثلاثهإلىفأوصى،الموثبهفنزلكأجرر،النبىئريدبهم

والأخنس،مئةثلاثعلىوأقره،الخكمبنوتجتار،مئةثلاثعلىوآفره

مئة.ثلاثعلىوأفره،شريقابن

،ماتثم،غنقيفيالذيالعهذتقضواحتىالرجلهذاائتوا:وقال

الصادلهق،الفسانالطويل،الؤخهالحسن"أين:فقالع!ير،النبيئعلىوقدموا

"أين:فقال،خبرهوأخبروه،فأجابهالله*دعاه!اللهرسوليا:قالوا،"الإيمان

بنيوبينبينناكانحربقخافةالحيفيمئةخقفقد:قالوا"؟الألفتكجقة

فبعثوا،"تكرهونهشيءهذاعامجكمفييأتيكملافإنهإليها،"ابعثوا:قال.يمنانة

شمعوافلما،الغرىعبدبنأميةبنمالكبنالغتقععليهافجاؤوا،إليهم

هذه،عليكملالكمبل"لا،:قال،أتينا!الثهرسوليا:قالوا،الخيلزكفق

وحنين.الفتخكأشي!النبىمعقشهدوا،"جاءتقدمنصوربنشليم
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بم
افنىالعذبالورد

عنفسألهغمرو،بنأضرمبنغؤفعبذفيهم:عامربنهلاذوؤقذ

زيادوفيهم،الفخارقبنقبيصةوفيهمعبذالله"،"أنت:فقال،فأخبره،اسمه

!يرر،النبيئزوحميمونةمنزلإلىتوخهالمدينةدخلفلما،مالكبنعبدالثهابن

كأطيرر،النبيئفدخل،شالثيومئذوهو-الحارثبنتغرةأفه-زيادخالةوكانت

الظهر،فصقى،زيادآفأخذ،أختيابن!اللهرسوليا:فقالت،غضميترآهفلما

فكانت،أنفهطزفعلىخذرهاثم،رأسهعلىتذهووضع،لهودعاأدناهثم

.هلالؤخهفيالبركةنعرف!زلناما:يقولونهلالبنو

بنجعفربنمالكبنالطفيلبنعامرقلإتم:ضغصعةبنعامروؤفذ

محمد!يا:عامرفقالخرر،النبيعلىجعفربنمالكبنربيعةبنوآزبدكلاب

أتجعل:فقال،"عليهمماوعليك،للمسلمينما"لك:فقال؟أسلمتإنليما

ليفتجعل:قال."لقومكولالكذلك"ليس:فقال؟بعدكمنالأمزلي

آزبدوانورجالأ،خيلآعليكلأملآنقا:قال"لا":قالالقذر،ولكالؤبز

وفي-.!أفأقتلك؟،وبينهبينيرأيتكإلامحمدبقتلهمصتما:لعامرقال

"اللهم:اللهرسولفقالؤتتا،ثم-حديدمنسورأوبينهبينيرأيمث:رواية

الظفيل،ابن:يعنيعامر"،عنالإسلاتموأغنعامربنياهل!اللهماكفييهما،

.الشاةعز!ضكخنخرتهفيلسانةفاندتع،رقبتهفيداءعامرعلىاللهفسقط

وموتالتكر،كغذةغذة:وقال،شلولبنيمنامرأةبيتإلىفماذ

بنعبداللهفيهموكانفقتلفصاعقةأزبدعلىاللهوأرسل،شلوليةبيتفي

اللة،"السيذ:فقالسيذنا،أنت!اللهرسوذيا:فقال،فطزفأبوالشخير
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ورسلهوالسلامةال!علاعليهكتابه

.،الشيطانت!تهويقكملا

بم

وكنث-عامربنيؤفذقدتم:قال،أبيهعن،خحيفةأبيبنغؤنوعن

عليه،فسقمناحمرا"لهفئهفيبالآئطحفوجدناهى!رز،النبيإلى-معهم

منيآنتمبكم"مرحبأ:قال،ضغصعةبنعامربنو:قلنا"؟أنتم"من:فقال

."منكموأنا

الطائف-غزوةفيوتقذتم-جرىماثقيفمنتجرالما:ثقيفوؤقذ

كانالإبلمنومئةومالهأهلهفأعطاهاللهرسولعلىعوفبنمالذوقلإتم

أكفيكأنا!اللهرسوذيا:قالأسلتمفلما،أسلتمإنإتاهااللهرسوذوعذهقد

قومه،منآسلممنعلىالثه4رسوفاستعمله،مسلمينيأتوكحتىثقيفآ

عبدإلىقشؤاذلكثقيف!رأتفلما،ؤيقاتلهم،ثقيفشزحعلىئغيرفكان

ؤفدآ.منهمنقرآالثهرسولإلىيبعثواأنبينهموائتمروا،ياليل

بعضهم:وقالرجلآ،سبعينفيوربيعةيمنانةوابناهياليلعبدفخرج

رجلآ.عشزبضعةكانوا

أثبمث)1(.وهو:سعدابنقال

الطائف.فيتقذموقد

ربيعةبنأسدبنيلةتجليبندغميئبنآفضىبنالقيسعبدرييعةووفود

.عدنانبنضغذبننزارابن

.(313-1/290)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتفيالسابقةالوفودذكر:انظر(1)
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بم
الهنىالعذبالورد

الضتاحي،ترجمةفيوذلك،مرتينكانفدومهمأنالزشاطيذكر

البحرين،منازتهموأن،الأولالؤفدفيقدماغئسابنيوإياشالقائفتأن

عددهم.فيواخئلف

البحرين،أهلإلىت!تكوالسلامالصلاةعليهالنبئأنسعدابنفروى

.(1)الفتحعاتمذلكوكان،الأشغرأسهمرجلآ،عشرونعليهفقدم

عشزثلاثةأنهمالأثيرابنوذكر.رجلآ)2(عشزأربعةأنهمالنوويوذكر

رجلآ.

وسنةتسعسنةفدومهموأن،راكبآأربعونأنهمالبرعبدابنوذكر

.(3)ةرشع

رجب.فيكانفدومهمأن:تجفرةأبيبنمحمدأبوشيخناوذكر

الركعتانفاتتهحتىبقدومهمشيلاللهرسوذأن:"البخاري"وفي

الصتافة،عليهموأجرى،زفلةدازوأنزلهم.العصر)4(بعدفصلأهماالظهر،بعد

أنردتهموقد،م!فونرجلآوثلاثونخمسةليوقعوقد،أيامعشرةفاقاموا

.خزءفي

.(1/431)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(1/181)للنووي"مسلم"شرح:انظر(2)

البر.عبدلابنكلاهما،(1/552)و"الدرر"،(4/4361)""الاستيعاب:انظر(3)

عنها.اللهرضيسلمةأمحديثمن(834)ومسلم،(1761)البخاريرواه(4)
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بمورسلهوالسلامةال!علاعليهكتابه

.(1)"القيسعبذالقوئميغم،بالقوم"مرحبأ:خفهمفيكأ!يورالنبىوقال

الخشرق")2(.أهلخيز"هم:روايةوفي

.(3)"سيقلعبداغعز"اللهم:روايةوفي

هل:منهمرجلفقال،الثهرسولعلىقدموا:وائلبنبكروؤفد

إياد"،منرجلهو،منكمليس"هو:الثهرسولفقال؟ساعدةبنق!مقتعرلهت

آسودبنعبداللهوفيهم.حوطبنوحسانالخضاصيةبنبشيرالوفدفيوكان

بالتمامة،لهكانماباع،شدوسبنالحارثبنعمروبنعوفبنشهابابن

بالبركة.اللهرسوذلهفدعا،تمرمنبجراباللهرسولعلىوقدتم،وهاجر

وفذاللهرسولعلىقلإتم:قالطلحةبنزيدبنيعقوبعن:تغلبوؤفذ

اللهرسوذوصالخ،زفلةدارفأنزلهم،ونصارىمسلمينرجلأعشزستةتغلب

وأجاز،النصرانيةفيأولادهمئصبغواولا،دينهمعلىئمزهمأنعلىالنصارى

بجوائر.منهمالمسلمين

وائل.بنبكربنعليبنصعببنئجيمبنحنيفةبنيوؤفذ

عشزبضعةاللهرسولعلىقدمواحنيفةبنيوفدأن:سعدابنذكر

عبداللهبنجعفرحديثمن،(1/314)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

الحكم.ابن

.!عباسابنحديثمن،(7294)""صحيحهفيحبانابنرواه(2)

!ا.عباسابنحديثمن،(12972)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

سلمىالوفدوعلى،غئفوةبن-والجيمالراءبتشديد-الزخالوفيهمرجلآ،

جداز،عليها،واسعةدارآوكانت،الحارثبنسبزفلةدازفأئنرلوا،حنظلةابن

.ؤيشزبمنهايتوضاآبازوفيها

ولحمآ،خبزآمرةوعشاءبغداءئؤتونفكانوا،الصئافةعليهموأجريت

وخففوافأسلموا،لهمئنثرتمرآومرة،وسمنأخبزآومرة،ولبنآخبزأومرة

وأتوا،أئيئمنالقرآنيتعفمالزخالوكان،أيامآوأقاموا،ليحالهمفيفسيلمة

سألتني"لو:الله4رسولهفقال،فكقمه،بالثيابيسترونهالكذاببمسيلمة

خمس؟بجوائزهملهمأمزالرجوغأرادوافلما،لألاه"أعطيئكماالغ!ييمتهذا

.(1)لجرلكلآواقي

رحالهم،فيفسيلمةوخقفوا،الثهرسوذأتؤاأنهمإسحاقابنوذكر

آمرمابمثللهفأمرتحفالها،أمتعتهمعندوأنه،مكانةلهذكرواأسلموافلما

الأمرفيأشركتإني:وقال،وكذبوتنتأ،اللهعدؤفارتذ،انصرفواثم،لهم

علىالثةأنعملقد:للقرآنمضاهاةويقول،الشجعاتت!خغوجعل،معه

،الصلاةعنهمووضعوحشا،صفاقبينمن،تسعىش!مةمنهاأخرجالخبلى

والزنا.الخمرلهموأحل

.(2)يبنأنه!الثهلرسوليشهدذلكمعوهو

.(1/317)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(5/273)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)
http://www.al-maktabeh.com



ورسلهمط!لاوالصلاةعليهكتابه
بم

اليمن:اهلووفادات

الخيلزيذوهو،الخيرزيذرأشهمرجلآعشزخمسةكانوا:طيءوفد

،عنترةقاتلشذوسبنجابربن-بالزايؤوزر-،نبهانبنيمنفقفل!ابن

أواقبخمسوأجارهمقأسلمواالمسجد،فياللهورسولالمدينةفدخلوا

دونرأيئهإلاالعربمنرجلليديمز"ما:وقال،منهمرجللكلفضةمن

وأقطعونشآ،أوقئةعشرةاثنتيوأعطاهالخير"،زيدمنكانماإلاليديمزما

قومه.إلىوزتجعكتابأ،بذلكلهوكتب،وأزضينقيدله

كانفلما،الحمىيعني"كلبةأئمئذليكهلمفتى"أي:اللهرسوذفقال

ئوفي:وقيل،أهلهإلىؤضللمامات:وقيل،ماتالقزدة:لهيقالبموضع

.(1)رمعخلافهآخرفي

الفاءبفتحأنهاوذكر،بالقزدةماتأنه:التكريغبيدأبوذكروالذي

الخفى،أخذتهطيء،مياهمنتجزممياهمنماء:فهملةدالثم،الراءوسكون

.(2)تامثم،ثلاثآفمكث

رأسعلىالآخرةجمادىفيالقزدةإلىحارثةبنزيدسريةفيوتقذم

فهاتجره.منشهرآوعشرينثمانية

للسهيلي،الأنفو"الروض،(1/321)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(144/4).

.(3/1801)البكريعبيدلأبي"استعجممامعجم":انظر(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

أجمليمنوكانأسماء،لها،لهكانتأنراسلخمس،الخيلزيذوشمي

كأنه،الأرضفيتخظانورجلاهالفشرفتالفرشويركب،وأتمهمالناس

حمار.على

إلىامرأئهغقذبماتولما،تسعسنةالخيلزيذقدتم:الأثيرابنقال

بالنار.فحرقتها،اللهرسوذأقطعهالتيكتبهمنكانما

سنةالآخرربيعشهرفيالشرايافيوتقذمالطائيحائمبنغلإئوقلإتم

.الشامإلىقرلتوأنه،غدفيأختسبيئتسع

نأوتقذم،شعبانفيتسعسنةكأ!يررالنبيعلىغديؤقذ:الأثيرابنقال

فلما،اللهرسولعلىبالفدومأخيهاغلإكنعلىأشارتالشامقدقتلماشقانة

إلىبهفانطلق،حاتمبنغلإقي:قال،"؟الرجل"من:قالاللهرسولعلىقدتم

الثهرسوذوجلس،عليها""اجي!ن:وقال،ليفأقخشؤةوسادةلهوألقى،بيته

فأسلتم.،الإسلاتمعليهوعرضالأرضعلى

حارثةبنغنمبنعصربنعمروبنكعببنالفشبغبنعمرووقلإتم

أرمىوكانيومئذ،سنةوخمسينمئةابنوهو،الطائيمعنبنثؤبابن

.(1)العرب

.بعذهأوع!يررالنبيوفاةقبلأقبمقندريليس:القدينيموسىأبوقال

معهموساقوا،رجلآعشزثلاثةوهم،تسعسنةقلإموا:ئجيبوؤفذ

.(322-1/132)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
http://www.al-maktabeh.com



ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

وأكرم،"بكم"قزحبآ:وقال"بحبرو،الله4رسوبهمز!ق،أموالهمضدقاب

بهيمجيزكانممااكثزوأعطاهم،ضيافتهميحسنأنبلالآوأمر،منزلهم

.(1)رشغسنةبمنىالموسمفيواقؤاثمالؤفد

:فقالوا،نقرعشرةوهم،عشرسنةشعبانفيقدموا:خؤلانوؤفذ

منوراءنامنعلىونحن،برلمملهمصذقونبالتهمؤمنوننحن!الثهرسوذيا

ت!ئجماالثهأبدلناوقديشر،:قالوا،لهمضتيمعنالله4رسوفسألهمقومنا،

القرآنيعقمهممنوأمر،زفلةدارفيفأنزلهم،قذمناهإليهزتجعناولو،به

فلما،وأجازهماللهرسوذودعواثم،الصئافةعليهموأجريت،والشنن

الضتم.قذموازتجعوا

بنسلمةبنن!يق:رجلانمنهمعبهرزالثهرسولإلىؤقد:خغفيؤفذ

أخوانوهما،قشجعةبنيزيدبنوسلمةخعفيبنفزانبنيمنشراحيل

القلمت؟ياكلانلاوكانافأسلما،خغفيبنخريمبنيمنفليكةوأمهمالأئم

سلمة،ناولهثم،قشوفيبقلبفدعا،اكقهئحزمونكانواخغفيبنيلأن

كأخيرر:الثهرسوذلهوكتب،فكقه،"كفه":اللهرسوذفقال،سلمةتذفأزمجدت

وقؤاليها،فزانعلىاستعملئكإني،شلمةبنلقيساللهرسولمحمد"من

وقالا:،((الزكاةوآتىالصلاةأقامقن،ومواليهاوالكلاب،وقؤاليهاوخريم

النار"،فيالموءدةالوائدة"فقال،صغيرةئتئةؤآدتأمناإن!الثهرسوذيا

.(1/323)السابقالمرجع(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

رجلآإن:يقولانوهمافمضياأئمكما،معوأمي:فقال،فغضبينفقاما

يمئبغ.لاالنارفيأمناأنوزعتم،القل!تأطعمنا

منإبلمعه!النبيأصحابمنرجلأتمياالطريقببعضكانافلما

تفغن:كانفيمنفقعنهما،!جمالنبيئذلكفبلغ،الإبلوطردفآوثقاه،الضدقة

.(1)"وفزانخريمبنفقيكةوابنيويخيانوغضئةوذكوانليغلأاللة"لغن

أولادهومعهخغفيبن(2)فزانبنيمنمالكبنيزيدشئرةأبووقدم

"؟اسمك"ما:يغنريزالثه4رسوفقال،العرىعبد:وقيلوغنريزوشئرةالحارث

وقال،فأسلموا،"الرحمنعبدأنت،اللهإلاعزير"لا:قالغنريز،:قال

فجعل،بقذحاللهرسوذفدعا،سلعةكفيبظهرإن!اللهرسوليا:شئرةأبو

باليمن،وادئقطغهأنوساله،فذهبتويمسخها،السلعةعلىبهيضرفي

ففعل.،جزدان:لهيقال

ثمالبسنةالجغرانةمنانمرفتلماالثهرسوذأنتقذم:ضذاءوؤفذ

زيا؟فقدمضداء،يطاأنوأمره،اليمنناحيةإلىغبادةبنسعدبنن!يقبعثط

الوداعجخةفيوافاهثم،منهمرجلآعشزوخمسةضذاءأخوالحارثابن

:قالنبيئلعنوحديث،(325-1/324)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

حديثمن(675)ومسلم،(3862)البخاريرواه.ولحيانوعصيةوذكوانليعلآ

مليكة.ابنيذكردون!هأنس

.!"مروان:الأصلفي(2)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

.(1)منهممئة

سنةقدتم:الزشاطيقال.الفراديف!يكبنفروةقلإتم:فرادوؤفذ

عليهللنبيومتابعأيمندةلملوكمفارقآعشرسنةقلإتمأنهوذكر،فأسلمتسع

وأجازه،والفرائفقالقرآنيتعلموكان،غبادةبنسعدعلىفنزلالسلام

نجيب،بعيرعلىوحمقهأوقتةعشرةباثنتياللهرسول

وبعث،وقذحجوزتيدفرادعلىواستعمله،غمانج!نمنخقةوأعطاه

الضدقه،فرائفقلهوكتب،الضدقاتعلىالعاصبنسعيدبنخالذمعه

غ!برر)2(.الله4رسوتوفيحتىالضدقهعلىترذفلم

فراد؟ؤفل!في:قيل.الرتيديكربقغديبنعمروقلإتم:زتيدوؤفذ

مننقرغشرةفيقدتم:وقيل.معهمفأسلتمفراد،فيونزل،قوقهفارقلأنه

بالمدينة،غبادةبنسعدعلىونزلغشر،سنة:وقيل.تسعسنةزتيدقومهؤفد

وأقام،بلادهإلىوانصرلهتبجائزةاللهرسوذأجازهثم،معهوقنهوفأسلتم

وقيل:.الإسلامإلىزتجغثمارتذ،الثهرسوذئوفيفلما،الإسلامعلى

إحدىسنةماتبل:وقيل.يومئذغطشآماتبل:وقيلالقادسيةيوم

وعشرين.

قاله.راكبأعشربضغةفياليهنديقيسبنالأشع!ثقدتم:يمندةوؤفذ

.(1/326)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1/327)السابقالمصدر(2)
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بم
افننالعذبالمورد

علىفدخلوا-راكبآستينأوثمانينالزهريعنالحاكموقال-(1)الواقدي

الجتزةجتاقياو!بتوواكتحلوا،خققهمزخلواوقدق!جذهر!أكاللهرسول

دخلوا،فلما،بالذهبفخؤعقظاهرالذيبافيوعليهم،بالحريركفوهاقد

،"عليكمهذاباذ"فما:قال،بلى:قالوا"!ئسيموا؟"ألم:اللهرسوذلهمقال

غشر.سنةإسلافهموكان،فألقؤه

عليهيمندةؤفذقلإتميومالثهرسولرأيمثلقد:قيهيثبنخنذبقال

وكان،ذلكمثلوعمربكرأبيوعلى،ترنذيخفةإنها:يقالتمانيةخفة

ولما،بذلكأصحابئوأمر،ثيابهأحسنلبينالؤفدعليهقدتمإذاالله4رسو

اثنتيالأشدثواعطى،أؤاقبعشرأجازهمبلادهمإلىالرجوغيمندةؤفذآراد

أوقتة)2(.عشرة

فيماالثهرسوذفمادفوا،رجلآعشزبضعةوهمقدموا:الضلإفووفد

نعم،:قالوا"؟أنتم"آفسلمون:فقالئسلموا،ولمفجلسوا،والمنبربيتهبين

الله،ورحمةالنبىأيهاعليكالسلائم:فقالوا،قيامآفقاموا،"سقمتم"فهلأ:قال

بها.فآخبرهم،الصلاةأوقابعنوسألوا،اخيسوا"،الشلام"وعليكم:قال

إلىيتجهزوهواللهرسوليعلىالخشنيثعلبةأبوقلإتم:خشينوفد

خشين،مننفرسبعةذلكبعدقلإتمثمخيبز،فشهد،معهوخرج،فأسلتمخيبز،

.(1/832)السابقالمصدر(1)

.(4/346)و(1/328)السابقالمصدر(2)
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ورسلهمال!لاوالصلاةعليهكتابه
بم

قومهم.إلىوزتجعوا،وبايعوافاسلموا،ثعلبةأبيعلىفنزلوا

وفذيم،فذيمإلىسعدبإضافةهذا،فذيمسعذ:فذيمسعدووفد

عبدآكان-ميمثمتحتها،منباثنتينوياءالمعجمةالذالوفتحالهاءبضئم-

فضاعة.بنإلحافبنأسلمبنشودبنتيثبنزيدبنسعذخضنأسوذ

فوجدواالمسجذ،يؤفواخرجواثم،المدينةمنناحيةفنزلوامنهمنقرقدتم

بنيمن:فقالوا،"؟أنتم"من:فقال،المسجدفيحنازةعلىيصفياللهرسوذ

،ودعوهثم،ثلاثآوأقاموا،وضتفهمفانزلهم،وبايعوافاسلموا،فذيمسعد

.قوقهم)1(الإسلاتماللةفرزق،قومهمإلىوزتجعوا،فآجازهمبلالآفأمر

سنهفيفضاعةمنفذيمسعدقومقدم:سالمبنالربيعأبوقال

.(2)ع!ي

شهرفيقوميوفذقدتم:قال،التقويثابتبنزويفععن:تييوؤفذ

اللهرسوذفجاءني،منزليعلىفأنزلتهم،فأسلموا،تسعسنةالأولربيع

ومنمنهيأكلونوكانواالتمر"،بهذا"استغن:فقالتمرأ،يحملمنزليإلى

.(3)قومهمإلىوزتجعوا،أجازهمثم،ثلاثآفأقاموا،غيره

وفذقلإتم:قالت،المطلبعبدبنالزبيربنتضباعةعن:تفراءوؤفذ

.(330-1/329)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/335)الكلاعيسالمبنالربيعلأبي"الاكتفاء":انظر(2)

.(1/033)سعدلابنلاالطبقات":انظر(3)
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بم
الهننالعذبالورد

ثمالأسود،بنالمقدادعلىفنزلوا،رجلآعشزثلاثةوهم،اليمنمنتفراء

جاءهمقدالجقدا؟وكان،الفرائفقوتعقموا،فأسلموا،الثهرسوذجاؤوا

ضباعةاللهرسولإلىفسترتها،قضلةوقضلمنها،فاكلوا،!يخفيهايخفنة

تييفق،ومارذهاثم،البيتفيمعهوقناللهرسوذمنهافأكلمولاتها،مع

تتأتيناإنك:للجقداديقولونالضيفثوتجغل،أقامواماالضيفثمنهافأكل

أصابعه،بركةوهذهمنها،أكلالثهرسوذإن:فقالإلينا،الطعامت!حأمن

.وانصرفوا)1(أجازهمثم،أيامآوأقاموا،يقينآوازدادوا،فتشقدوا

فيفأئزلوا،تسعسنةضقرفيمنهمرجلآعشراثناقدتم:غذرةوؤفذ

وانصرفوا)2(.وأجازهم،أسلمواثم،زفقةدار

قدمنا:قالالشلآمانيغمروبنخبيبعن:فضاعةمنشلآمانوؤفذ

فأنزلنا،مولاهثؤبانفأمرغشر،سنةشواليفيسبعةونحنشلآمانؤفذ

ثلاثأ،فاقمناالغيثط"،اسعهم"اللهم:فقال،مقجطةبلادولاوكانتفآسئلمنا،

فطرتقدقؤتجدناها،بلادناإلىوزتجعنا،آؤاقخصمنمتارجلكلئوأعطى

.(3)الساعةتلكالله4رسوفيهدعاالذياليومفي

اللهرسوذقدتملما:قالالمدنيالرحمنعبدأبيعن:خقبنةوؤفذ

.(2/339)الكلاعيسالمبنالربيعلأبي"الاكتفاء":انظر(1)

.(1/331)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(361-2/360)الكلاعيسالمبنالربيعلأبيالاكتفاء"":انظر(3)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

زشدانبنالزتعهبنيمنمعاويةبنزيدبنبدربنالغرىعبدإليهؤقذالمدينة

الله4رسوفقال،لهغمابنوهو،زؤعةأبولأكهأخوهومعهجهينةبنقيسابن

:وقال"اللهشاءإنالعدؤ"رغ!ت:زؤعةولأبيعبذالله"،"أنت:الغرىلعبد

،غوىواديهماسئموكان،زشدانبنوأنتم:قالغتانبنو:قالوا،"؟أنتم"من

زشدآ.اللهرسوذفسقاه

يطؤهمالاالجنةجباليمن"هما:والأخردالأشعرجهينةلجبقيوقال

بالمدينة.خطمسجدأوذوهو،مسجذهملهموخط،"فتنة

يحهينةصنمآيسدنوكان!عبالنبيالحهنيمزةبنعمروسمعولما

بعثهثم،وأسلمالمدينةالسلامعليهالنبيعلىوقدتم،فكسره،يمعنهمونه

عمرو،عليهفدعاواحد،رجلغيزفأجابوه،الإسلامإلىيدعوهمقومهإلى

.واحتاجوغميئالكلامعلىيقدركانفما،فوهفسقط

الكلبيالخلاحبنوائلبنتجتقةبنعمروعبدقال:كلبوؤفذ

علينافعرضن،اللهرسوذأتيناحتى-عامربنيمنرجل-وعاصمأناشخصث

.(1فآسلمنا)،لإسلاما

إلىؤقدواوقوقهأباهأنالخزميسلمةبنعمروعن:تجزموؤفذ

مشهور.وحديثه،فأسلموا!رر،النبي

قومه.منرجلآعشزبضعةفيالآزديعبدالثهبنضزدقدتم:الآزدوؤفذ

.(334-1/333)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(1)
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بم
الهنىالعذبالورد

فحئاهم،عمروبنقروةعلىفنزلنا،عشرسنةصزدقدوموكان:الأثيرابنقال

الثه4رسوفآفره،أفضقهمعمردوكان،أيامعشرةعندهوأقاموا،واكرمهم

فخرج،اليمنقبائلمنتليهمنبهميجاهذأنوأقره،قومهمنأسلممنعلى

تحضنواقداليمنمنقبائلبها،فغلقةخصينةمدينةوهي-خزشنزلحتى

جبلإلىعنهمتنخاثمشهرآفحاصرهمفآتوا،الإسلامإلىفذعاهم-فيها

انهزتم،قدأنهفظنوا-راءثمالمعجمةوالشينالكافبفتح-كشر:لهيقال

وقدشديدآ،قتلآفقتقهم،عليهمغطفتأدركوهإذاحتىطقبهفيفخرجوا

عندهمافبينما،وينظرانيرتادانالمدينةإلىزخلينبعثواخزشأهلكان

:الحزشيانفقالكشر؟"اللهبلاد"بآفي:اللهرسولقالإذالعصربعدالثهرسولي

"إن:قال؟شأنهما:فقالا،شكر"ولكنهبكشر،ليس"إنه:فقال،ببلادنا

"اللهم:فقال،قومهماعنئرقغأنيدعؤأنفسألاه،"الآنعندهتتنخزاللهئدن

أصابهمقوقهمافوتجدا،راجغينالثهرسولعندمنفخرجا،"عنهمارقغ

حتىخزلشؤفذفخرجذكر،ماكألجيرراللهرسوذفيهاذكرالتيالساعةفيضزد

.(1)قريتهمحوذجخىلهموخقىفآسلموا،اللهرسولعلىقدموا

المدينة،عشرسنةرمضانشهرفيمنهمنقرثلاثةقدتم:غسانوؤفذ

قومهم،علىفقدموا،راجعينوانصرفوابجوائراللهرسوذفآجازهم،فأسلموا

وأدرك،مسلقيقمنهمرجلانماتحتىإسلاقهمفكتموا،لهميستجيبوافلم

.(18-3/17)الأثيرلابن"الغابةاسد":انظر(1)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

ئكرمه)1(.فكان،ب!سلامهفخئرهغبيدةأبافلقي،اليرموكعاتممنهمواحد

شهرفيإليهمالوليدبنخالدشرتةفيتقذم:كعببنالحارثوؤفذ

غشر.سنةالأولربيع

الأرحبيلأيبنمالكبنسعدبنمالكبنن!يققلإتم:قفدانوؤفذ

فيؤمنأتيئلث:اللهرسوذيافقال،بمكةاللهورسوذ-قفدانمنبطنوآزتج!ث-

فارحغ"،فعفوا،فإن،قومكإلىاذق!ث،بك"مرحبأ:قال،وآنضركبك

وتوخهوا-فيهيغتسلونماءوهو-المحورةتجؤففيفاغتسلوا،إليهمفخرقي

:فقال؟قوميآسلتمقد"فقال،عبىاللهرسولإلىب!سلامهموخرقي،القبلةإلى

عهذهوكتب،ناصيتهومسخ،"بكاللةوقىؤقيت،قيسقالقويموافذ"يغتم

قفدان.قومهعلى

،العربقبائلعلىبالقؤسمنفسهعرضنلماع!ع!رالنبىأن:أيضآوروي

:قالقتعة((قومكمنعندك"هل:فقال،غرالأئمبنقيسبنعبذالثهبهفمز

منرجلفقتله،قوقهئريدتوخهثم،قابلمنالحخفواعده،فأسلم،نعم

.(2)باتد:لهيقالزبيدبني

بنقيس:وقيل.مالكبنقيس!بننقطبنن!يقأنالزشاطيوذكر

الصلاةعليهالنبىفوافق،الجاهليةفيحاخآخرجالآزحبينقطبنمالك

.(1/338)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(134-1/543)السابقالمصدر(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

قتعة،منقومكعندهل:فقال،فأسلم،الإسلامإلىيدعووهووالسلام

قيسنزيدأبايكنىمطاعآفارسآالحيفيخقفتوقد،العربأمنعنحن:قال

به.أوافتكحتىإليهفاكتب،مالكبنغمروزيدأبو:وقيل.عمروابن

فأسلتم،،اللهرسولبكتابزيدأبانقطبنقيسنفأتى،إليهفكتب

اليمن،إلىاللهبرسوليئقبلامكةإلىجماعةفيوآقبلا،أزح!تبعفقوأسلتم

الله،رسوذفعاقدوا،الفذةتلكالأنصازوأقبلت،ثلاثةأوعامينبعدوذلك

إليهنطرفلما،بمكةأصحابئوخفف،نقطبن!م!يقفمضى،إليهموخرج

وأجعلك،كتابآلكساكت!ب:فقال،بقومهوأخبره"الرجل"ؤقى:قال،كأ!يررالنبيئ

علىوقلإموا،قفدانجميغوأسلم.أديمقطعةفيلهفكتب،قومكعلى

راكبآ.وعشرونمئةوهم،تبوكمنققذمهاللهرسول

العشيرةسعدبنيمنالحارثبندبافيشمغلما:الغشيرةشغدوؤفذ

إلىؤقذثم،فحطمه،العشيرةلسعدكانضتيمإلىغقذاللهرسوليبخروج

فأسلتم.،السلامعليهالنبي

عنالكلبيزقرأبوثنا:قال،الكلبيابنروى:-بالنون-غش!ووفد

كأ!رر،النبيإلىؤقذرجليمئاكان:قال،قذحجبنمالكبنغثسمنرجل

إلىيختلفث!كمثم،أسلتمتعشافلماالعشاء،إلىفدعاه،يتعثتىوهوفأتاه

قوايل)1(شيئآت!حآ"إن:اللهرسوذلهفقال،هع؟وئجاءهثم،اللهرسول

=!الطبقات:انظر.المصادرمنوالمثبت،تحريفوهو،"قمل":الأصلفي(1)
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ورسلهمال!لاوالصلاةعليهكتابه
بم

،فماتقريهإلىقؤاءذ)1(،بعفالطريقفيقومجلث،فخرج،"تريةأدنىإلى

ربيعة.واسمه

،تبوكمنالثهرسولفنضرفتعشرةوهمؤفذهمقدتم:الذارلتينوؤفذ

فأهدى،حبيببنهانئوفيهم،الذاريآؤسابناولغيمتميموفيهم

"أما:اللهرسوذفقال،بالذهبفخؤصآوقتاءوأنراسآخفرزاويةاللهلرسول

حزتمشرتهاحزمالذي"إن:قالفأبيعها،:قالشرتها"،حزماللهفإنالخمز

،للعباسالقتاءفأعطىوالقتاء،الأفراسوقبلفأهرقها،بهافانطلقتيغها"،

العتاسفباغه،الهيباج"وبعاستنفقهأو،نساءكقحفيه،الذهمت"انرتج:فقال

الله،رسوذئوقيحتىالؤفذوأقام،درهمآلافبثمانيةيهودمنرجلمن

غينون.وبيتخئرىلهموكتب

سنةمنهمرجلآعشزخمسةقدم:قذججمنحى:الزقاويينوؤفذ

وأسلموا،المزواح:لهيقالفرسآاللهلرسولوآهذؤازفلةدارفنزلوا،عشر

نقز،منهمقدتمثم،بلادهمإلىوزتجعواواجازهم،والفرائفقالقرآنوتعقموا

ؤسئقبمئةلهموأوصى،الله4رسوتوفيحتىوأقاموا،اللهرسولمعفحخوا

.الشامإلىأسامةجيشفيخرجواثم،بخيبر

الصحابة"و!معرفة،(2465)للطبرانيالكبير"و"المعجم،سعدلابن"الكبرى=

:)مادة،(1/1378)"المحيط"القاموسعساحبقال.(2/0211)نعيملأبي

بادر.:المكانوالى،النجاةطلب:واءذ:وأل(

السابق.التعليق:وانظر.""فمال:الأصلفي(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

،بالإسلاموأقزواعشرسنةرمضانشهرفيمنهمعشرةقدتم:غامدوؤفذ

وأجازهمترآنآ،كعببنأتىوعفمهم،الإسلامشرائعفيهكتابآلهموكتب

.وانصرفوا،الؤفذئجيزكما

شزاحيلبنأزطاة:لإسلامهموافدينرجلينالتخغبعث:التخعوؤفذ

وقالا:،شألفمااللهرسوذوأعجب،فقدما-الأرقمواسمه-والخقيش

فدعامتا،أفضلكفهمرجلآ،سبعينقومنامنوراءناخقفناقد!الثهرسوذيا

لواءهلآزطاةوعقد،التخع"فيبارك"اللهم:وقال،بخيرولقومهمالهما

فأخذهيومئذ،قفتل،القادسيةبهوشهذ،الفتحيوتميدهفيفكان،قومهعلى

أيضآ.قفيل،دريدأخوه

،عشرةإحدىسنةالمحرممنالنصففيرجلمئتاأيضآمنهموقدم

.وبايعوافآسلموا،زفلةدارفنزلوا

وخمسونمئةقومهمنومعهالتخليعبدالثهبنجريرقلإتم:تجيلةوؤفد

تقنذيخيرمنالقبئهذامنعليكم"يطلع:اللهرسوذفقالعشر،سنةرجلآ

وآسئلموا)1(.،فبايعوا،قوفهومعهجريزفطلع،"ققكق!خةوجههعلى

اللهرسولعلىقلإتم:قالعازببنالبراءإلىبسندهالحاكموروى

عروةابنهووقيس.زيدوبنيوقيسآخمسمنتجيلةمنرجلمئةسبغ

قهذمه)2(.الخقصةذيإلىجريرآالثهرسوذوبعث،الآخمسي

.(347-1/342)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(8/72)حجرلابن"الباري"فتحفيكما""الإكليلفيالحاكمرواه(2)
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ورسلهوالسلامالصلاةعليهكتابه
بم

فآمنوا،،الخقصةذاجريرهدمبعدمامنهمرجاذقلإتم:خثعموؤفذ

جريز.فيهشهذكتابآلهموكتمت

،الأشعريموسىأبوفيهم،رجلأخمسونوهمقدموا:الأشعرفيوؤفذ

الناسفي"الأشعرئون:فقال،وأسلموافبايعوه،فلفوه،خيبرفيفوجدوه

مج!ك".فيهاكضزة

:حضرموتملوذقىليعةبنووهم،يمندةؤفليمعقلإموا:حضرموتوؤفذ

الثه!رسوذيا:يمخوسوقال،فأسلموا،وأئضعةويمشزخويمخؤشتجفد

صدقهمنطعمةوأطعمه،لهفدعا،الزتةلسانيمنيذهستأنالثهادع

النار،فيفاحموهقجيطأ"خذوا:اللهرسوذفقال،تقوةوآصابه،حضرموت

قترأ.بهفصنعوه،"شفاؤهففيها،عينيهشفرأقيبواثم

فيمالهأنكتابأ:لهوكت!ت،فأسلم،الخضرميخخربنوائلوقدتم

واحد.عشرةكلمنمنهئؤخذوآن،والخصونالأزضينمنتذيه

معهمفسئر،الطاجيتئرحبنأسذفيهمؤفذهمقدتم:غمانآزدوؤفذ

العلاءإليهمسترذلكقبلوكان،خوطبنفدليكواسمه،الغئديفخزية

.الإسلامشرائغيمعفمهمالخضرميابن

شريربنوغوذالغافقيضخاربنثمجاربنخليحةقلإتم:غايقوؤفذ

.واتبعوافآمنوا،الغافقي

.يعواوبا،سلمواوأ،قلإموا:بارقوؤفذ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

وأسلموا،،قوقهدعاالذؤسيعمروبنالطفيلأسلملقا:دؤسوؤفذ

،هريرةأبووفيهم،بيتأهلثمانونأوسبعونالمدينةمنهممعهوقلإتم

.هناكفلقوهإليهفساروا،بخيبرالثه4ورسو

.(1)ربيخغنيمةمنلهمم!قاللهرسوذأنلنافذكر:الواقديقال

هرانبنوف!ليةالئقاليغقسبنعبذالثهقلإتم:والخذانئمالةوؤفذ

لهموكتبوبايعوا،فأسلموا،مكةفتحبعدقومهمامنزفطفيالخذاني

شقاس،بنقيسبنثابثكتبه،أموالهمفيالصدقةمنعليهمفرضنبماكتابأ

ق!لمة.بنومحمذغبادةبنسعذفيهوشهذ

فأسلموا،،أسلممنعصابهفيأقصىبنغميرةقدتم:آسلموؤفذ

كتابآ.لهموكتب

خيبر،قبلالهدنةفيجماعةفيالخذاميزيدبنرفاعةقلإتم:خذاموؤفذ

وجماعته.وآسلتم-اللهشاءإنذكزهويأتي-مدعمآ:يمدعىعبدآلهوأهدى

وؤضقهم،،فأسلمواالأبيف،بنقفريعليهمؤفذهمقدتم:قفرةووفد

لهم.وكت!ت

بكتابهمجميرملوكرسوذالزهاويفرارةبنمالذقدتم:جفيرووفد

ي!ع.سنةرمضانشهرفيوإسلامهم

أربعةؤفذهمإليهفخربخ،نخرانأهلإلىالثهرسوذكتب:نخرانؤفذ

.(352-1/348)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)
http://www.al-maktabeh.com



ورسلهوالسلامالعلاةعليهكتابه
بم

فدوفهمعشرسنةالأولربيعفيوتقذم.(1)نصارىأشرالههممنرجلآعشز

.عشرةإحدىسنةرمضانفيولحق،ستونوهم

فزةبنيمنوهواللهرسولعلىؤقذخميدبنسالم:الزشاطيقال

:وقال.القيسعبدبنآفصىبنئكيزبنؤديعةبنعمروبنالذيلبنطقرابن

المدائني.ذكره

عنفسألوه،قومهمننقرفيالخيشانيؤفبأبوقدتم:تجيشانوؤفذ

.(2)((حرامم!يهر"كلئ:فقال،باليمنتكونأشربه

الغابةغزوةفيتقذمعشرةإحدىسنةرمضانشهرفيالشباعوؤفذ

تاكله.مالهاتفرضنأنتسألهبهوي!أكعليهؤقدتالشباعأن

عن،غبادةبنشعيبحدثني:عمربنمحمدقال:"الطبقات"فيقال

بالمدينةجال!ىكأبحبرراللهرسوذبينما:قال،حنطببنعبداللهبنالمطلبعبد

إليكم،الشباعوافذ"هذا:الثهرسوذفقال،فعوى،يديهبينفوقفتث!ئذأقبل

تركئموهآحببئموإن،غيركمإلىتعذوهلاشيئآلهتفرضواأنأحببئمن!ف

ان!فنأتطيمثما!اللهرسوذيا:فقالوا،"رزفهفهوأخذفما،منهوتحززئم

فولى.،مه!ياخ:أي،بآصابعهإليهفأومأبشيء،له

.(357-1/353)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

أبيحديثمن(1733)ومسلم،(5773)البخاريرواه"حراممسكر"كل:قوله(2)

.(1/359)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:وانظر.!هالأشعريموسى
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بم
الهنىالعذبالمورد

أبيعن،الحارثيالأذبرأبيإلىبسندهالبيهقي:الذئابوؤفذ

جعلثمبعيد،غيزفأقعىكأخيرر،اللهرسولإلىذئمبجاء:قال،!تههريرة

تجعلواأنيسألكمجاءالذئابوافذ"هذا:اللهرسوذفقال،بذنبهئتضبمن

فأذبزفرقاهحجرآ،رجلفأخذ،تفعللا:فقالوا،"أموالكممنشيئآله

.(1)الذئب

اللهرسولخرج:قالالمازنيأسدبنحمزةإلىبسندهنعيمأبوروى

ذراعيه،ففترشقذئمبفإذاالغزقلإ،تقيعإلىالأنصارمنرجلحنازةإلى

يفعلوا")2(.فلم،لهفافرضواأوش!،"هذا:اللهرسوذفقال

!!!

.(6/04)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(1/196)"والتاريخ"المعرفةفيالفسويورواه(2)

(6/04).
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!!!!ال
.............غشز،آخذالففوقهيمن!*هلؤكان

الثه:رحمهالمؤلفقال+

وغقاته8أعمامهفي"قضل

:قال،صالحبنعليأبيعنزؤينا:الذمياطيمحمدأبوشيخناقال

تجذعة.ياكلمنهمكلئعشرةالمطلبعبدوئدكان

طالبوأبيللعتاسالمطلبعبدبنيمنوالغممث:سعدابنوقال

المطلبعبدبنيوخخلوالربيروالفقؤملحمزةكانوقد،تهبوأيوالحارث

يمغمبوا)1(.لموالباقونققلكوا،لأصلابهمأولاد

.عشر،أحذالعمومةمن!له"وكان:الا،رحمهالمؤلفقال*

كألجيرر-النعيآعماتميعني-غذدهمفياخئلف:قدامةبنمحمدأبوقال

همقالعشر،اثنا:قالفمن،تسغ:وقيل،عشرة:وقيل،عشراثنا:فقيل

وخخلوالفقؤموالعباسوحمزةالكعبةوعبدوالربيرطالبوأبوالحارث

وعبذاللهعشز،اثنافهؤلاء،والغئداقلهبوأبووفثموضرار-المغيرةواسمه-

.(1/94)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

مئفم:

ئكنى،كانؤبه،الفطيبغئدؤتدائمتزؤفؤ،الخايىث

ضخبةلفئمتجقاعةؤتلإهوؤتل!ؤتدهومن،أبيهحيا؟فيومات

.!عالتبئمن

عشز.الثالمثاللهرسولأبو

وجعل،الفقؤمهو:وقال،الكعبةعبذأسقطعشرةجعلهموقن

أحذالمؤلفطوعذهم،قثمأسقطتسعةجعلهمومن.واحدآوخخلآالغيداق

وذكرهم.،عشر

وبه،المطلبعبدولدكبزوهو،الحارث"منهم:اللهرحمهفقالء

ضحبةلهمجماعةؤتدهؤؤتدؤتدهويمن،أبيهحياةفيومات،يمكتىكان

."!جمالنبيمن

أفه،الإسلامئذليكولم"بحيرر،اللهرسولغمومةاكبزكانهذاالحارث

جندببنت-ب!قتوسمراء،اسمصفية:بعضهمقال-شمراء:وقيل،صفية

وتشديدبالزاي-زتابابنيأخيحجيرابناآخوانوهما،جنيدب:وقيل

ضغصعة.بنعامربنشؤاءةبنحبيببن-الموحدةالباء

خجيربنخنيدببنتصفيةالحارثوأئم:قدامةبنمحمدأبوقال

أربعة:أولادهمن،لهشقيقلا،ضغصعةبنعامربنشؤاءةبنحبيبابن

أسلتمقنوأسن،إخوتهأسننوفلفكان،وعبداللهسفيانوأبووربيعةنؤفل

هاشم.بنيسائرمن
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وعماتهأعمامهفيفصك
بم

لأقه.بالخاليآخوؤفؤ،ضييزاققك،ؤفثئم

ؤائئه"،فزيشبىآشزافييمنؤكان،الفطيبغئدئنؤالرتيز

..تؤقيد،ؤثتمت،ختيئا!عاللهزشوليقغ!ثتهذالرتير،ئنغئذالله

الحارثاخووهوصفيرأ،هلك"وقثم:اللهرحمهالمؤلفقالء

.يخقه"

فثئم.علأرالنبيئأعمامومن:يعني،وفثم:قوله

ومن،فثتمأسقطتسعةأعماقهجعلوقن:فدامةبنمحمدأبوقال

صغيرأمات،الحارثشقيقوفثم،أعمامهفيفثمذكرذلكمنأكثزجعلهم

أخوفثمأنمن:المؤلفثذكرهالذيوهذا،الإسلامئدركولم،يمغمبولم

بكار.بنالربيرذكره-صفيةيعني-لأفهالحارث

وضرارأالعباشأن:أبيهعن،الكلبيابنعنروىف!نه:سعدابنوأما

زيدبنعمروبنعامربنمالكبنكليببنتجناببنتنتيلةأضهموفثم

.(1)قناة

وقيل:.جناببنتلئيلةأمهمأن:فدامةبنمحمدأبوقالوكذلك

شقيقلاالحارثإن.قوئهوتقذم.قاسطبنالتمربنكليببنخندب

له.

أشرافبمنوكان،المطلبعبدبن"والربير:اللهرحمهالمؤلفقالء

يومئذ،وثبتخنينأ،اللهرسولمعشهذالزببربنعبذاللهوابف،قربش

.(1/93)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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بم
الهنىالعذبالورد

قتقفئمقذشئغةتجئبإلىؤجذآتهوؤزوقي،بأختادئننؤاسئئشهذ

ؤقتفو.

ضختة.لقاالرتير،ث!ئبؤضتاغة

.!عالتبيئغننزؤتالرتير،بئهمثالخكممئ"أؤ

.وقتلوهقتلهمقدسبعةجنبإلىؤجذأنهوزوي،بآخنادينواستشهد

عنزؤتالزببربنتالحكموأم،ضحبةلهاالزبيربنتوضباعة

."!مئ!النبي

شريفأشاعرآوكان،وأمهآبيهمناللهرسولوالل!عبداللهشقيقهذاالربير

اذوكانوغيرهما،العخارحربفيويفهماالفظلبوبنيهاشمبنيرئي!ن

الربيروكان،الفطلبعبذأوصىله!اليه،الإسلاتمئدركولم،ونطرغقل

وأروىوأميمةالحكموأئمالكعبةوعبدطالبوأبو-الثهرسولوالد-وعبدالله

عائذ،بنعمروبنتفاطمةأفهم،أشقاءالمطلبعبدأولا؟وعاتكةؤترة

تقذمت.

ؤفبأبيبنتعايكةهذاعبداللهأتمالربير(،بنعبدالله)وابنه:وقوله

فيوجاهدأسلم،لهت!عغولا،مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروابن

جبئي"،عمرو"ابن:يقولكأخيروكان،تقذموقد،خنينيوممعهوثبتاللهسبيل

مننحوآ!عالنبيئتوفييوتمعمرهوكان،ري!أكالنبيعنروايةلهيحقظولا

سنة.وثلاثينلتنهآأوسنةثلاثين

تثنية:لفظعلىالهمزةبفتح،وآخنادين:بأخنادين()واستشهد:وقوله
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بموعماتهأعمامهفيفصذ

التكري)1(.عبيدأبوذلكذكرأخناد

منموضعوهو،الدالوفتحالهمزةبكسر:فدامةبنمحمدأبووقال

وتجئرونالزملةبينفلسطينأرضمنهيبل:وقيل،بالشامالأردنبلاد

غيرهالرومعلىكان:وقيل.لأبويههزقلأخووعليهم،بهاالروماجتمعت

إلىغينآالرومقبعثته،المسلمينمنمعهومنالجزاحبنغبيدةأبووسار

بالليل:فقالعاد،ثم،وليلةيومآوأقامفدخل،بخبرهميأتيهمالمسلمين

زتجموه،زناولو،قطعوهقيكهمابنشزدقولو،فرسانوبالنهار،زهبان

فيهم.الحقلإقامة

يوتمالتقواثمهؤلاءلقاءمنخيرالأرضلتطنصذقتناكنصتإن:فقالوا

فظهر،الهجرةمنعشرةثلاثسنةالأولىجمادىمنتعيتالليلتينالسبت

المسلمين،منجماعةواستشهد،هرقلأخووفيل،المشركونوفنرتمالمسلمون

بنعمروعليهؤغرتموروميآ،بطريقآبارزأنبعدهذاالزبيربنعبداللهمنهم

أضبر.أحدنيماإني:فقاليمبايىز،لاأنالعاعر

الواحدةالرقعةوهي،زئضةفيعبداللهوحذ:وغيرهالبرعبدابنوقال

.(2)بينهم4مقتووهو،قتقىحوتهعشرةالروممن

"مناقبفيالبيهقيروى؟(صحبةلهاالزبيربنت)وضباعة:وقوله

.(1/411)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(1)

.(3/590)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالورد

المقدادزوقيوكانت،حكيمأمكنيتهاهذهضباعةأن:الشافيعن،"الشافعي

عباسوابنكريمةابنئهاعنهاوروى،وكريمةعبذاللهلهفوتدتعمرو،ابن

ماجه.وابنالنسائيلهاخزج،وغيرهموعائشةوأنسوجابر

ذكرهالذيهذا:"!يرر(النبيعنزؤتالزبيربنتالحكم)وأم:وقوله

مأ:سعدابنوقال.سعدابنذكرها،الحكمأئمئدعىابنةللربيرأنالمؤلفث

.(1)حكيموأمالحكم

.(2)حكيمأمإنها:وغيرهالبرعبدبنعمرأبووقال

وهي،ضفيةواسمها،الحكمأم:وقيل،حكيمأم:الأثيرابنوقال

.(3)ضباعةأخت

صفية،:حكيمأئم:ويقال،الحكمأئم:""الكمالكتابهفيالمؤلفوذكر

ابنأن:داودأبيحديمطوذكرالزبير،بنتضباعة:ويقال،عاتكة:ويقال

إحداهما)4(.عنحذثهالزبيربنتيضباعةأوالخكمأم

"أم:علىمطبوعهفينقفولم،(8/46)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

."حكيم

.(4/1933)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(7/348)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

"السنن"فيداودأبيحديث:وانظر،(35/347)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(4)

(5066).
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بموعماتهأعمامهيخافصك

ؤأخوة،زشوبهؤأشذاللهأشذ،الفطيبغئدئنؤخفرة

تذزا،ؤشهذ،القديتهإلىؤقاتجز،قديفاآسئقتم،الزضاغهمن

ائئة.إلأته"تكنؤتئمشهيذا،أخل!تؤتمؤفيل

للزبيريعرفونلاأنهمهاشمبنيمنواحدغيزحدثني:خليفةوقال

.(1)حكيمأمهي:ضباعةوقال.ضباعةغيزابنة

للربيربكاربنالربيرذكرفقد،ؤقثموهذا:عساكربنالقاسمأبووقال

ربيعةتحتحكيمأمأنوذكر،حكيموأمضباعة:ابنتانالمطلبعبدابن

.أولادهأئموهي،المطلبعبدبنالحارثابن

كيفأ،عندهاقتهسالربير،بنمبضباعةعلىدخلأنهع!يررالنبيعنزؤت

حكيم.أئمابنابنهاعنهاروى.يتوضأ)2(ولمصقىثم

واسذاللهأسذالفطلبعبدبن"وحمزة:اللهرحمهالمؤلفقال"

بدرأ،وشهذ،المدينةإلىوهاجر،قديمأأسلتم،الزضاعةمنوأخوه،رسوله

."ابنةالالهيكنولمشهبدأ،أخدبوتموفنل

قبضه،إذا:الخلئفاهوخقر،الملتهبالذكي:معناهاللغةفيحمزة

:هذاحمزةكنيةحموضةفيهاتقلةأيضآوالحمزة،الطريفالخميز:وقيل

لابنيه:وقال،""المستدركفيالحاكمذكرهما،عمارةأبو:وقيل:يعلىأبو

.(621:)صخياطبنلخليفة"الطبقات":انظر(1)

عساكرلابن"دمشق"تاريخ:وانظر.(27395)""مسندهفيأحمدرواه(2)

(8/235).
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بم
الهنىالعذبالمورد

السنهفيأسلم.(22اضيأذلكذكرالبرعبدبنعمروأبووغمارة)9(.يعلى

أسلتمولماعمر،إسلايمقبلالسادسةالسنةفي:وقيل،القئعثمنالثانيه

بعفعنقكفوا،يمنعهحمزةوأن،وامتنعغرالثهرسوذأنقريشىعرقت

منه.تنالونما

وخخلالمقؤمأئموهي،زهرةبنقنافعبدبنأقيببنتهالةأفه

وكان-تقذموقد-ئويبةأرضعتهماالزضاعةمناللهرسوليوأخو،وصفية

يقاتلكان:وقال،عبداللهأبوالحاكمذكرهسنينبأربعاللهرسولمنأسن

.(3)اللهأسدأنا:ويقول،بسيفينكأخيرراللهرسوليديبين

حمزةأنفأخبرني،جبريل"أتاني:قالاللهرسوذأنبسندهوزوى

.(4)"رسولهوأسذالثهأسذ:السماواتأهلفيمكتوب

صحيح:وقال،الملائكةقغشلتهجنبآقيلحمزةأن:وزوى

.الإسناد)5(

السبتيوتمرجليهبينمنخرجتبحربهختشىضمزبهأخديوتمواستشهد

.(3/211)للحاكم"المستدركانظر:(1)

.(1/369)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(8754)للحاكم""المستدرك:انظر(3)

.(4881)"المستدركفيالحاكمرواه(4)

.(4885)"المستدركفيالحاكمرواه(5)
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بموعماتهأعمامهفيفصذ

و؟ين،سنةوخمسينأربعابنوهو-وتقذم-شوالمنخقؤنلتسعأحديوتم

سيذ"حمزة:اللهرسوذوقالواحد،قبرفيتجخشبنعبداللهأختهوابنهو

.(2)"للخيراتقغولآ،للرحمؤضولأكنمتلقد،عئم"أفي:وقالالشهداء")1(،

المؤلف.ذكرهكذا:(ابنهإلالهيكن)ولم:وقوله

.وعمارةتغلى:لهفكانحمزةؤتدفأما:قدامةبنمحمدأبووقال

ئحقطولا،أعواموتغلىويغمارةاللهرسوذئوفي:البرعبدابنوقال

.(3)يةليوالهما

غيرعنماتواكفهم،يضلبهرجالخمسةلحمزةؤيذ:مصعبوتال

.ث!مغلحمزةيبقولم،غمب

ؤيذف!نه،وحذهتغلىإلاحمزةبنيمنأحدئغع!ثلم:الزبيروقال

.ب!مغلحمزةيبقولمئغعبوا،ولموماتوا،يضلبهرجالخمسةله

وقيل:الثهأقةاسمها:وقيل،أمامة:فدامةابنقال،حمزةأولادومن

أبيها.أئم

واختصتم،مكةمنعلىأخرجهاالتيهي،غميسبنتسلمىأفها

!ته.عليحديثمن(2958)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(1)

(4894)"المستدركفيوالحاكم،(2937)الكبير"المعجم"فيالطبرانيرواه(2)

.(3/8)سعدلابن""الطبقات:وانظر.!تههريرةأبيحديثمن

.(3/4211)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)
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الهننالعذبالموردبم

إسثلافة،ؤخشنأشقتم:الفطيبغئدئنالغئ!سنالقضليؤآبو

ؤكان،يي!يينبثلاث!عالتبئيمناكتزؤكان،القديتهإلىؤقاتجز

ؤقات،ضختةلفئمؤفثئم،ؤغئذالله،القضل:الذكويىيمنغشر!لهو

....................................شتة

بنسلمةمنمج!يررالنبيئوزؤجها-تقذموقد-حارثةبنوزيدوجعفرهوفيها

اجتماعهما.قبلفهلككأ!ير،النبيئزبيبسلمةأبي

بكرأبوقال.عمارة:تسفىفيهااختصمواالذيأنالواقديوذكر

واحدغيروذكر،أمامة:سفاهاوغيره،القوليبهذاالواقدكيئانفرد:الخطيب

أئم:تسقىابنةولحمزة(1)الصوابوهو،عمارة:اسمهابنلهكانحمزةأن

ابنة،وتركلنا،مولىئوفي:قالتشذاد،بنعبذاللهعنهاروى،القضل

:يقولمنومنهم.النصفتوللأختالتصفتالابنةفأعطى،اللهرسوذفأتينا

القضلأمغيزفاطمةتسفىابنةلهإن:يقولوبعضهم،فاطمةاسمهاإن

الفواطم،بينخفرآيجعقهاأنوأمره،بخقةلعليبدثر!عالنبيوإن،هذه

بنتولفاطمةاللهرسوليمحمدبنتولفاطمةأسدبنتلفاطمةخفرآفشقها

.هذهحمزة

آسلمالمطلبعبدبنالعباسالفضل"وأبو:اللهرحمهالمؤلفقالء

سنين،بثلاث!عالنبيمناكبزوكان،المدينةإلىوهاجز،إسلافهوخشن

سنةومات،ضحبةلهم،وفثموعبذاللهالفضل:الذكورمنعشرةلهوكان

.(7/216)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)
http://www.al-maktabeh.com



وعماتهأعمامهفيفصك
بم

بالقلإيته.غقانئزغثقانيخلاقهفيوثلاثيناثتتيز

وخفرة.الغتامنإلأ!عالئبيئأغقايممنئ!فيؤتئم

مج!النبيأعمايممنئسلمولم.بالمدينةعفانبنعثمانخلافهفيوثلاثيناثنين

.،وحمزةالعباسالا

الياء،وسكونفوقهامنباثنتينالتاءوفتحالنونبضئم؟نتيلة(1)هفأ

.قناةزيدبنمالكبنكليببنجناببنت:فقيلنسبها،فيؤيختلف

بنالتمربنكليببنخندب:وقيلتجناببنتلئيلة:وقيل.لفطةابنذكره

.(2)قاسط

سنين.بثلاثاللهرسولمناكبزالعباسنأن:المؤلفذكر

أيسزوكان،ثلاثأوبسنتيناللهرسولمنأسنكان:قدامةابنوقال

المسجد.ومجمارةالشقايةوإليه،الجاهليةفيورئي!هاهاشمبني

وشهدهخرآ،فيهيقولولاالمسجد،فيت!مثأحدآتذعلاأنه:ومعناه

واخئلفبعذ،أسلتمثم،يومئذئسلمولم،لهييستوثقاللهرسولمعالعقبة

إسلامه.وقتفي

قبلأسلم:وقيل.إسلاقهتكئمكانولكنه،بدرقبلأسلمأنهقزوي

يوتممعهوثبت،والطائفوخنينآمكةفتخالثهرسوليمعوشهد،خيبروقعة

."أم":الأصلفي(1)

الدينناصرلابن"المشتبهو!توضيح،(2/136)ماكولالابن""الإكمال:انظر(2)

(9/35).
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بم
الهنىالعذبالمورد

.(1)،يبأويمنوعمي"هذا:ويقولئجفهاللهرسوذوكان-تقذمكما-خنين

اللهم:عمرفقال،يستسقيبهعمزوخرج،للزجمؤصولآتجوادآوكان

ثم،تبكيوهوالعباسابنفقام،بهونستشفع،نبيكبعئمإليكنتقزبإتأ

فقد،قضيعةبدارالكسيزتاعولا،الضالةتهمللاالراعيأنتاللهم:قال

وأخفى،الشزتعلموأنت،الشكوىوارتفعت،الكبيرورن،الصغيرضحزغ

اللهزؤحمنتيآىلافإنهفيهيكوا،تقتطواأنقبلمنبيياثكفآيخثهماللهم

ودزت،هزتثم،ريحوفيهااستتضتثم،سحابةقنشآت.الكانرونالقومإلا

.(2)الحرمينساقيئلكهنيئآ:ويقولونبالعباسالناس!وطمق

.مشهورةكثيرةومناقئه

قبلأعتقأنه:""المستدركوفي،تصانيفتفضائلهفيالناىصتفوقد

منه.خلتعشرةلأربغرجبفيوئوفيمملوكا33(،سبعينموته

عثمانقتليقبلوثلاثينأربعسنةالجمعةيوتمرمضانفيئوفي:وقيل

وثمانينتسعأوثمالنابنوهوبالبقيعودين،عثمانعليهوصقى،بسنتين

أسيدأبيحديثمن(585)الكبير""المعجمفيالطبرانياللفظبهذارواه(1)

صنوالرجل"عم:بلفظهريرةابيحديثمن(983)مسلمورواه،الساعدي

."أبيه

فيخزيمةابنمختصرأورواه،(2/816)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

مالك.بنأن!حديثمن(1421)""صحيحه

!ز.عباسبنعبداللهبنعليعن(0254)""المستدركفيالحاكمرواه(3)
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وعماتهأعمامهيمطفص

.ولدهعبذاللهقبزهودخل،سنة

بم

وهم،أسلمواثلاثةمنهمدكر،الذكور(منعشرةله)وكان:وقوله

رجلآالقضلوكان،يمكنىكانوبه،الحارثبنتئبابةالقضلأئمأفهم،أشقاء

أراذقن:يقالفكان،وجهأالناسأجمليمنوكانكأخمرر،اللهرسولعهدفي

لعبدالله،والمقه،للقفهمل4الجما:العباسدازفليابوالشخاء،والمقهالجماذ

خنينآ.القضلوشهد،يغبيدالثهوالشخاء

إلىتجفعمنالوداعجخةفيالله4رسووأردفه،تقدمكمايومئذوثبت

.باليرموك:وقيل.الضقربمرج:وقيل.بآخنادينوفيل،متى

تزؤجها،كلثومأئمإلاؤلدآيتركولم،غقواسطاعونفي:وقيل

وأبوعبداللهأخوهعنهروى،الأشعريموسىأبوبعدهثم،عليبنالحسن

.هريرة

الهجرةقبلؤلذ،العباسأبوالتخر،الجئزالإمامفهو،عبدالله:وثانيهم

اللهرسوذوئوفي،منههاشمبنيخروجقبلطالبأبيلثمغبفيأعوامبثلاثه

كأبحبرر،الثهرسولعنوؤغى،اختلالهثذلكوفي،سنةعشرةثلاثابنوهو

الليلفيالثهرسوليصلاةبصفهوأخبر،ميمونةخالتهبيتفيعندهوبات

وقنامه.وقيامهوؤضوئه

لهدعاأنهعباسابنعنجبير،بنسعيدإلىبسندهالبيهقيوروى

التأويلعفمه"اللهم:فقال،قنيهبهأوكيفهعلىيذهوؤضغ،اللهسوذ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهننالعذبالموردبم

.(1)"الدينفيوفقهه

أبيبنغبيداللهحديثمنوالنسائيومسلمالبخاري"صحيح"وفي

فلماؤضوءآ،لهفوضدثالخلا"!النبىآتى:قال،عباسابنعنتزيد،

فيقففة"اللهتم:قال،عباسابن:قيل،هذا؟"ضتغ"قن:قال،خرقي

.(2)"الذين

ضذره،إلىالثهرسوذضقني:قال،عباسابنعن،عكرمةوروى

.(3)""الكتاب:روايةوفي،"الجكمةعفمه"اللهتم:وقال

واجغفه،منهوانشز،فيهباليك"اللهم:قالع!يررالنبىإن:فدامةابنوقال

.(4)"الصالحينعبادكمن

تزخماننعم:قالمسعودابنعن،مسروقإلىبسندهالبيهقيوروى

كثيرةؤمنالهبهمرتينالسلامعليهجبريلورأى،(5)عباسبنعبذالثهالقرآدب

الختفية،بنمحمذعليهوصفى،وستينثمالبسنةبالطائفومات،مشهورة

فما،خملحيننغشهفيفدخلأبيفقطائزوجاء.الأمةهذهزتانيهذا:وقال

آزجيىآلتفشآئمظميتة!ا!!ت،:يقولقائلآتخدهفيوشمغ،منهخارجآرفيي

.(6/192)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

.(8177)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(4772)ومسلم،(431)البخاريرواه(2)

.(3546)البخاريرواه(3)

.(3/935)""الاستيعابفيالبرعبدابنأورده(4)

.(6/193)،النبوةدلائل2فيالبيهقيرواه(5)
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وعماتهأععامهفيفصذ
بم

يسفى:نوكا،031-72:لفجرا9(ئتخيندآؤ!ىدتعيفىلت2ض!ية!أنمزئلثزاض!هإ

ؤسغته.مجفمهلكثرة؟البحر

تعالى:قال،العلماءوهمالأخبار،مفرد،وك!رهاالحاءبفتح:والحئر

.441:المائدة9(لأختارؤآلرتيتون!ؤآ

عمروابنهو:وهم،يخلافبلاالأربعةالعبادلةأحذهذاعباسوابن

يجعلوبعضهم،الصحيخهووهذاالعا!ر)1(،بنعمرووابنالزبيروابن

مسعود.بنعبذاللهعمرابنبدذ

.(2)الجوهري""الصحاحصاحبذكره

لأنهم:وقيل.جفمهميكثرة؟الصحابهعبادلهبينمنهؤلاءوخمق

صحابة.

أناكنث:جعفربنعبداللهقالكأطبرر،بالنبيئشئهكان،فثم:وثالثهم

هذاإلئارقعوادا:فقال،اللهرسوذبناقمز،نلع!ثالعباسابناوفثموغبيدالله

.(3)انلودعا،يديهبينوجعلني،فأردفه،إليهقريخغ،قثتم"الصبى

معاوية.أيامبسمرقندواستشهد

."عبدالله"وابن:الأصلفي(1)

""الصحاحفيليس:قلنا.عبد(:)مادة،(1/573)للجوهري""الصحاح:انظر(2)

عمرووابنعمروابنعباسابن:الثلاثةعلىاقتصربلمسعود،بنعبداللهذكر

عبد(.:)مادة،(8/343)"العروس"تاج:لزامآانظر.عالعاابن

.(91201)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(0176)""مسندهفيأحمدرواه(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

أخوؤفؤ،قتافبغئذةف!شاؤ:الفطيبغئدئنطايبؤابو

فيالزؤتاضاجئةؤغايكة،لأقه-!عاللهزشوليآبي-غئدالله

قخروبم.ئنننمجفر2ئننغائل!ئننغفروث!ئبقاطقةؤأففئم،تذلي

ؤغليئ،ؤتجغقز،،ؤغميل-كايزاقات-طاي!ثالؤتدمنؤته"

ؤييل:،قايختة:قايىضأئمؤاسئئم-ضختةلفئم-صقايىؤأئم

هئذ.

آيضا.أؤلادهفيديمزتؤخقانة

،عشرةأنهموذكر،الثلاثةهؤلاءغيزالعباسأولادمنالمؤلفثيذكرلم

والحارثوكثيروغؤنالرحمنوعبدوقغبدوغبيداللهالثلاثةهؤلاءوهم

أصغزهم.وهو،وتمام

بنيقبوليمنبعضمنبعضهاتباعدآأشذإخوةفبورزؤيما:وقيل

بأجنادين،القفل:فقيل،واحدةداليفيالقضلأئمأفهمولدتهم،العئاس

وفثم،باليمنوعبيدالله،بالطائفوعبذالثه،بافريقيةالرحمنوعبدوقغتد

بتنئع.وكثيربسمرقند،

عبذواسمه،المطلبعبدبنطالب"وأبو:اللهرحمهالمؤلفقال*

فيالرؤياصاحبهوعاتكة،يخقهمجتياللهرسولأبيعبداللهاخووهو،قناف

قخزوم.بنمجمرانبنعائذبنعمروبنتفاطمةوأفهم،بدر

هافئ،وأثموعليئوجعفزوغفبل،كافرأمات،طال!ث:الولدمنوله

.ضحبة"لهم
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وعماتهأعمامهفيفصك
بم

تجذهبعداللهرسوذوكقل،اللهرسولوالدعبداللهلضتقيقهذاطالبأبو

ئمزوكان،اللهرسوليبنصرالقياتموأحسن،إليهأوصىلأنه؟المظلبعبد

إتك!:تعالىقولهنزلومنه.العارخشيةبذلكتدينأنآبىولكنه،بنبؤته

.651:القصصأ(تت!خآمقتهدىلا

وغميلأطالبآلهفوتدتأشد،بنتفاطمةغمهابنةطالبأبووتزؤج

سنين.عشزاثنينكلوبينوعلئأ،وجعفرآ

تحوطككانطالبأباإن:اللهلرسولقالالعباسأن:""الصحيحوفي

فآخرجته،النارمنغقرابفيوجدئه،"نعم:قالذلك؟ينفغهفهل،وينضرك

.(1)"هيمذقعلىتسيلحتىدماغةمنهمايغليكعبيهيبفغضحخضاحإلى

الكافرفعملوالا،العذابمندفصانهوالتفغوهذا:الشقيليقال

علىبقدميهفثتمآكانأنهإلابخملتهالثهرسولمعكان.يخلافبلافحتطكفه

.(2)ةضاخقذميهعلىالعذافيق!فط،الموتحتىالفطلبعبدمقة

الثهرسوذتنتآحينمنالعاشرةالسنةمنشوالمنالنصففيوئوفي

سنة.وثمانينبضعابنوهو

أبيأولاداكبزوهو،أعوايمبعشرةغميلمنأسنطالبأبيبنوطال!ث

ئذكرولم:قال.فذهب،الجناختطفتهأنهوذكروا:الشهيليقال.طالب

.(902)ومسلم،(5585)البخاريرواه(1)

.(3/99و2/225)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

.(1)ملسآأنه

ذكزها.يأتيطالبأبيبنتوعاتكة

العتاس،غفهففداهبهافألي!ز،مكرهآبدرإلىأخرجتزيدابوهو:وغعيل

فؤتة.غزوةوشهذ،الخذيبيةقبلفسلمآالسلامعليهالنبىأتىثم

أخبكإنييزيد،أبا"يا:لهقالأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيعنوزوي

.(2)"كاتإعميث!خمنأعلئمكنثلماوخئآ،يقرابتكخئآ؟ختين

معاوية.يخلافةفيبالشاموئوفي.بايامهاوآعلقهمقريشأنستوكان

.البصريوالحسنمحمدابنهعنهروى

إلىهاجز،الآؤلينالمهاجرينمنوهو،عبداللهأبوهو:وجعفر

فقيمآترذولم،عنهموالفترحتم،إليهاهاجزمنعلىالفقذتموكان،الحبشة

لههالىالمدينةإلىفهاجر،خيبرفتحتحينالثهرسولعلىقلإتمأنإلىبها

بقدوم؟نرحأأشذأنابالهماآدري"ما:وقال،واعتنقهفتلفاه،بخيبراللهرسول

اللهبرسولالناسأشبةوكانبها،ففتل،فؤتةغزاثم،"(3)ربيخبقتحآئمجعفر

وخلقآ.خفقآ

.(1/137)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

،(4646)""المستدركفيوالحاكم،(4/43)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

مرسل.وهو،الشبيعياسحاقأبيحديثمن

.(4/642)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(9424)""المستدركفيالحاكمرواه(3)
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بموعماتهأعمامهؤفصك

أئوةكتاة،الغرىغئذؤاشفة،الفطيبغئل!ئنلقبؤآبو

....قغثتتا،وفغت!ث،غتتةؤتلإ؟ؤيمنؤخههص،نن!خل؟بذيك

.(1)"يقفخوخفقي"أشبه!ت:الثهرسوذلهقال

بقليل.عليئأخيهإسلايمبعدأسلتم،المساكينأباوشفي

،والثلاثونالثانيهووكان،إنسانآوثلاثينآخل!بعدأسلتم:قيل

غيزوقيل،سنةوأربعينإحدىغمرهوكان،فؤتةغزوةفيقتفهوتقذم

ذلك.

تعالى.اللهشاءإنالغشرةفيترجمتهتأتيوعلى

اضعفها،وهو،فاطمة:وقيلهند،:وقيل،فاختةاسمها:هانئوأئم

أشد،بنتفاطمةأفهما،عليئشقيقةوهياشهز،بكنيتهاوهيأكئز،والأول

بيتها.فيذاكيوتماللهرسوذوصقى،الفتحعاتمأسلمت

فيموسىأبوذكرها،طالبأبيبنتجمانة:طالبأبيأولادومن

بنعبدالثهأئموهي،خيبرمنؤسئقأثلاثيناللهرسوذلهام!قوالصحابيات

المطلب.عبدبنالحارثبنسفيانأبي

هانى.أئمأخثهذهخمانة:تكاربنالزبيروقال

عبدواسمه،الفطلبعبدبنلهب،وأبو:اللهرحمهالمؤلفقال8

معثبتا،وفقتبغتبة:وتدهويمن.ؤخههز!خيبذلكأبوهكتاه،الغرى

طويل.حديثضمن!هجابرحديثمن،(2552)البخاريرواه(1)
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الهننالعذبالورد

الآشذقتقةؤغتيتة،ضختةلهئم،ؤدزةختيؤ،تؤتم!الئبيئ

.!التبيئبذغؤةكفر؟علىالشايمآزضيىمنبالرزقاء

الشامارضيىمنبالزرقاءالأسذقتقهوغتيبة،ضحبةلهم،ودزة،اللهرسول

."عليه!صالنبيئبدعوةكفرهعلى

القهب)1(.منإليهتصيرلماتقدمةلهبأبيكنية:الشهيليقال

منغيرهبخلافالنارأهلمنأنهمؤمنتشذلاالسورةنزولبعدفكان

لهب.أباإلاجميعهمإيمانفيتطمعونكانوافإنهم،الكفار

الغؤراء،واسمها،معاويةغقة،أميةبنخزببنتجميلأئموامرأته

.(2)قتيبةابنذكرها،عتبةأبو:وهي،أخرىكنيةلهبولأبي

بنخئشئةبنضاطربنقنافعبدبنهاجربنتئبنىلهبأبيوأتم

جاءفلما،بهيغذربدرعنوتخقف.خزاعةبنعمروبنكعببنشلول

أبيوبينبينهكلاثموقعثم.وأخزاهالثةكتتهالمشركينعلىجرىبماالخبز

الفضلأئمقامتضربهفلما،للعباسغلامآوكانكأشيور،اللهرسولمولىرافع

تلتثولمفنك!يرأ،فقام،رأسهعلىبالعمودلهبأباوضربتالعباسامرأة

تتشاءمالعربكانتقزحةوهي،الغذسة:لهيقالبداءالثهرقاهحتىيسيرآإلا

،فمات،بنوهمنهتباعذبهازميفلما،العدوىأشذئغديأنهاوترون،بها

ثم،خفرتهفيبعوددفعوهالشئةخافوافلما،يمدفنولائقزفيلاثلاثأفبقي

.(1/012)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(25:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)
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وعماتهأعمامهيطنصل

وازؤه.حتىبعيدمنبالحجارةقذفوه

بم

عليهوفدفتحائطإلىآسندوهولكن،لهيحمروالم:يونسروايةوفي

.السلامعليهأرضعهمنفيذكرلهوتقدم.(1)الحائطخلفمنالحجارة

.(2)شنيعةيميتةأيامبسبعةبدليغزوةبعدماتلهبأباإن:النوويوقال

بالحاء-شرجيبةفيالمنامفيرآهأهلهبعفقأن:""البخاريوفي

غيز-راحةيعني-بعدكللقيثما:فقال،الحالةوهي-المكسورةالفهملة

ئؤيبة)3(.بعتقيهذهيمثليفيشعيتأني

.(4)والإبهامالسئابةبينماالئقرةإلىوأشار:روايةوفي

،العباسهو،أهلهبعفقأن:والسلامالصلاةعليهقؤلدهذكرفيوتقذم

ؤلذتآمنةأنآشعزت:فقالت2!رر،اللهرسوليبمولدلهبأبابشرتوئويبة

خزة.فأنت،اذهبي:لهافقال،عبلإاللهلأخيكغلامآ

.(5)طالبأبانقغكماذلكفنفعه:الشقيليقال

.(3/98)للسهيي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(2/435)للنووي،واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

!ه.الزبيربنعروةقولمن(4813)البخاريرواه(3)

"الفتح"فيحجرابنالحافظوذكر،(13955)""المصنففيالرزاقعبدرواها(4)

الإسماعيلي.روايةفيالبخاريعندأنها(9/451)

.(3/99)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)
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افنىالعذبالمورد

وأصيبتحنينيوتم"!ير(النبيمعثبتاومغئبعتبةؤلده)ومن:وقوله

اللهرسوذفبدث،مكةفتحيوتمقزباوكانا،غممثولهمايومئذ،فغئبعين

،الإسلامإلىفذعاهما،اللهرسولإلىبهمافأتي،بعرفةفوجذهما،طلبهمافي

والطائف.خنينآوشهدافآسلما

أبونقله،(1)"امكبآصئدنيالذيدئه"الحمذ:قالاللهرسولأنؤيروى

فدامة.بنمحمد

وأفهما،مكةمنيخرجاولم،غعمبوله،الطائفيوتممغتبعينوفمئ!ت

تقذمت.،جميلأئم

ابنعندوكانت،المدينةإلىوقاجرتآسلصثوهي:)و؟زة(:وقوله

والوليذعقبةلهفولدت،المطلبعبدبنالحارثبننؤفلبنالحارثغمها

دخيةعليهافخلفتكانرآ،بدريوتمالحارثوقتل!هالنبيعنزؤت،ومسلمآ

الكلبي.خليفةابن

بدعوةكفرهعلىالشامأرضمنبالزرقاءالأسدقتقه)وعتيبة:وقوله

هو-بالتصغير-غتيبةأنالمؤلفثذكرهالذيالصحيحهوهذا:كأبحيرر(النبيئ

الأسذ.قتقهالذي

أبوشيخناقالهوكذافكتر--غتبةهوالأسذقتلهالذيأنبعضهموذكر

نأ،(7299)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيورواه،السياقبهذاعليهنقفلم(1)

الهيثميقال،حبيبأبيبنحبيبوفيه!نما،وعمربكرلأبيذلكقالكأبحررالنبي

.متروك:الزوائد""مجمعفي
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بموعماتهأعمامهيطنصك

أخوؤضيراز،الفييزةؤاشهمفة،ؤتجخل،الكغتهؤغئذ

أخؤدناك"ةلأل؟الغيذالقشقيئوإتقا،ؤالغيذا!ق،لأقهالغتاس

طقاقا.ؤائمثزهئم،فزيشبى

.(1)"العمدة"شرحفيوهببنعليبنمحمدالقشيريالفتح

غتبةأنغبيدأبوذكر:""المشكلاتفيالجوزيبنالقزجأبوقال

سليمانأبونقلهوقد،إسحاقابن"قغازي"فيوكذلك،الشبعاكقهالذي

عتبةلهكانلهبأبالأن؟منهمغقطوهذا:الجوزيابنقال،الخطابي

الشئعأكلهالذيوإنما،خنينغزوةوشهذ،أسلتمفإنهغتبةفأما،وغتيبة

ذكرهوكذلك،""الطبقاتفيسعدبنمحمدالطحةعلىذكرهوقد.(2)عتيبة

بنواجتمعتوفيه،بالشاموسوريهخناصرةبينماوالررقاء.البكريعبيدأبو

.(3)الحمدانيالدولةسيفيخفععامر

نأوالسلامالصلاةعليهمعجزاتهقضلفياللهرحمهالمؤلفثذكروقد

الثهئسفطأناللهرسوذعليهفدعا،وآذاه،السلامعليهقميضهشقهذاغتيبة

معجزاته.فيتعالىاللهشاءإنويأتيالأسد،فقتله،كلابهمنكلبآعليه

-المغيرةواسمه-وتجخلالكعبة"وعبذ:اللهرحمهالمؤلفقالء

أجودكانلأنه؟الغيداقسيوإنما،والغيداق-لأمهالعباساخو-وضيرار

.طعامأ"وكثزهمقريش

.(3/36)العيددقيقلابن"الأحكامعمدة"شرح:انظر(1)

.(2/454)الجوزيلابن"المشكل"كشف:انظر(2)

.(2/696)البكريعبيدلأبي"استعجمما!معجم:انظر(3)
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الهنىالعذبالمورد

هؤلاء.كأ!يررالنبيئأعماممنأن:يعني

شقيقوهو،ئغم!ثولمومات،الإسلاتميمدركلمفإنه:الكعبةعبذأما

الربير.أخيهمافيتقذمكما،اللهرسولوالدعبلإالله

الشقاء:ومعناهالمهملةالحاءعلىالجيمبتقديمفهو:تجخلوأما

العظيم.التعسولمحب:وقيل،الضخم

ومعناه،(1)الجيمعلىالمهملةالحاءبتقديم:خخل:الدارقطنيوقال

بنثهالةأقه،لهت!مغولا،الإسلاتميمدركلموهوالقيد:وقيل،الخفخال

شقيقه.حمزةترجمةفيتقذمت،أهيب

تريشيتيانمنوكانمج!عرر،النببئإلىأوحيأياتمماتفإنه:ضيراروأما

نتيلة.أفهما،العباسشقيقأنهوتقذم،لهت!عغولاوشخاء،جمالآ

قريشاكئزكانولأنه،بذلكتلقيبهت!بسالمؤلفقفذكر:الغيداقوأما

نأالدمياطيمحمدأبوشيخناوذكرتجخلآ،جعلهبعضهمأنوتقذممالأ،

نؤفل.:اسمه

بنمالكبنعمروبنتفمتعةوأمه،فصعب:اسمه:سعدابنوقال

بنشلولبنعديبنخئتربنعبدابنقشئوءبنسعدبنشويدبنفؤفل

الحارثأأعبدابنعوفعبدبنعوفلأفهوأخوه،خزاعةبنعمروبنكعب

.(2)العشرةأحدعوفبنالرحمنعبدأبو

.(2/680)للدارقطني"والمختلف"المؤتلف:انظر(1)

منه.معكوفتينبينوما،(1/93)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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وعماتهأعمامهفيفصك
بم

ييسث:!ؤغقائهو

الرتيرأئمؤهيئ،ؤقاتجزتأسئققت:الفطيبغئل!بئمثضعئة

ؤهيئ،الخطاببئنغقزيخلاقهفيبالقلإيتهئؤقتت،الغؤايمائنن

لأقه.خفرةث!خأ

ضاجتةؤهيئ،أسئقضتإنقا:ييل،الفطيبغئدث!ئبؤغايكة

ئنغئداللهئنالفييزةئنأقتةآبيمجئذؤكانتت،تذييفيالزؤتا

.....،ضخبةؤته"آشهمقتم،غئذاللهتةفوتذت،قخزوبمئزغقز

عبدبنث"صفية:قالثمييست"!عةوغفائه:الثهرحمهالمؤلفقال*

فيبالمدينةتوقيت،العوامبنالزبيرأئموهي،وهاتجرتآسلصتالمطلب

لأقه".حمزةأخثوهي،الخطاببنعمرخلافه

يوتموكانت،وقوةتجقدذاوكانت،وهاتجرثأسلصتهذهصفية

حمزةشقيقةوهي.تقذموقد،اليهوديوقتقت،حسانفيهأطيمفيالأحزاب

شمس،عبدبنأميةبنخزببنالحارثالجاهليةفيوتزؤجها-وتقذم-

الكعبةوعبذالربيرلهفولدتخويلد،بنالعؤامفتزؤجها،عنهافمات

،الخطاببنعمرخلافهفيعشرينسنةوتوفيت،كثيرأوعاشت،والساذبئ

بالبقيع.ودينت،سنةوسبعونثلاثولها

إنها:قيل،الفطلبعبدبنت"وعايكة:اللهرحمهالمؤلفقال"

المغيرةبنأميةأبيعندوكانتبدر،فيالرؤياصاحبةوهي،اسلمت

ضحبة،ولهآسلتم،عبذاللهلهفوتدت،قخزومبنعمربنعبداللهابن
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بم
الهنىالعذبالمورد

.الكئزىؤقريتة،ؤزقيزا

."الكبرىوقريبةوزهيرأ

وخالقه،(1)الصحابةفيالأثيرابنفذكرها،هذهعاتكةإسلامفياخئلف

عنالمؤرخينمنجماعةذكر:بدر(فيالرؤياصاحبة)وهي:وقوله

عمروبنضفضمفدومقبلالفطلبعبدبنتعاتكةرأت:قالالربيربنغروة

راكبآكأنرأيمط:فقالت،العباسأخيهاإلىفبعثت،أفزعتهارؤيالياليبثلاث

لآياانمرواألا:صوتهبأعلىصرخثم،بالأئطحوقفتحتىبعيرهعلىأقبل

والناىالمسجذدخلثم،إليهفاجتمعوا:قال،ثلاثفيلمصارعكمغدر

بمثلها،فصرقي،الكعبةظهرعلىبعيزهبهقثلإدخولههمفبينما،يتبعونه

،صخرةأخذثمبمثلها،فصرخ،فبيسأبيجبلرأسعلىبعيزهبهقثلثم

بيمتبقيفما،ارفضتالجبلبأسفلكانتإذاحتىتهويفأقبلت،فأرسلها

فاكتميهالرؤيا،هذهإن:فقالقطعةمنهدخلهاإلادارولامكةبيوتمن

فذكرهالهصديقأوكان،عقبةبنالوليذفلقي،العباسخرجثمتذكريها،ولا

الحديث.ففشا،لابنهالوليذفذكرها،له

تريش،مننقرفيجهلوأبوبالبيتأطولهتفغدوت:العباسقال

ذاكوما:قلت،فيكمالئبيةهذهحدثتمتى!المطلبعبدبنييا:فقالوا

نساؤكم،تنئأحتىرجائكمتنتآأنزضيتمأما:وقالوا،عاتكةرؤيافذكروا

.(7/102)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)
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بموعماتهأعمامهفيفصك

فانكرث،ثلاثآفسنترئمق)1(،ثلابفيانمروا:لهاقيلأنهرؤياهافيدكرت

المسجدبابمنخرقيجهلأبورآنيفحين،الثالثاليومفغدوث:قال،ذلك

أسمع؟لمماشمغقدهووإذاالله؟لعنهماته":فقلتخفيفآ،وكانيشتذ،

تضزخوهوبالأئطحبعيرهعلىواقفثوهوعمروبنضفضمصوتشيئ

القطيمة!قريشمعشزيا:ويقول،ثوبهوشق،بعيرهتجدغقدالواديببطن

أرىوما،أعحابهفيمحمذلهاغزضنقدسفيانأبيمعأموائكم،القطيمة

إلايكنفلم،عنهوشغلني،عنيذلكفشغله،الغؤثالغؤثتدركوها،أن

اللةوصذقببدر،أصابهاماقث!يرقفأصالمحتبدر،إلىخرجناحتىالخهاز

.(2)عاتكةرؤياسبحانه

قخزوم(:بنعمربنعبدالثهبنالمغيرةبنأميةأبيعند)وكانت:وقوله

الراكب.بزادويمعزلهت،هشام:وقيل،شهيل:ويقال،حذيفةاسمه،أمئةأبو

بنالأسودبنزضعة:ثلاثةتريشمنالراكبآزوا؟:الكلبيابنقال

وأبو،أميةبنعمروأبيبنومسافركافرآ،بيذرقيل،قنافعبدبنالمطلب

معهمسافرإذاكانوالأنهم؟بذلكوشفوا،أشهزهموهو،المغيرةبنأمئة

عليهم.زاذهكانأحد

المصادر.منوالمثبت،"فنتربم":الأصلفي(1)

الطبرانيرواهاعاتكةورؤيا،(44-8/43)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

حديثمن(4297)"المستدرك"فيوالحاكم،(860)الكبير""المعجمفي

!ه.عروة
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افنىالعذبالمورد

وحذه،أميةأباإلاالراكبزاذتريشقتعرلهثلا:والعدويمصدبئوقال

ع!عرو)1(.النبيزوحسلمةأئموالدوهو

عاتكةأن:يعني:ضحبة(ولهأسلم،عبذالثهله)فوتدت:وقوله

وهو،المسلمينعلىشديدآهذاعبذاللهفكان،عبذاللهأميةلأبيوتدت

لآيةا(تئبوعاآلاق!ىينبآتقبرحتئتلثتؤمنى،ثن:!الثهلرسولقالالذي

.091:لإسراءا9

الحارثبنسفيانوأبوهوفهاجر،الفتحعايمقبلإلىكذلكترذولم

قشفعت،عليهالدخولمنفمنعهما،بالطريقكأخ!راللهرسوذققميا،الفتحقبل

فتخوشهدا،إسلافهمان!خووآسلما،فدخلا،لهمافآذن،سلمةأئمفيهما

يومئذ.وماتقفيل،بسهمالطائفيوتمعبذالثهوزمي،والطائفتوخنينأمكة

أخو،أميةأبيابنوهو)عبدالله(،علىمعطولهت،)وزهيرامم:وقوله

نقففيالفتكفمكانوهو،المغيرةبنالوليدبنخالدعئموابن،سقمةأئم

الفطلب.وبنيتريشبينالضحيفة

قريبةوهي،و)زهيرام)عبذالله(:علىأيضأمعطوث:)وقريبة(:وقوله

أئمأختوهيالضحابيات)2(،فيبعضهمدكرها،أميةأبيبنثالكبرى

سلمة.

.(3/868)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(8/81)حجرلابنو"الإصابة"،(7/262)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)
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بموعماتهأعمامهيطنصك

ئنؤفبئنغقيرمجئذكانتت،الفطيبغئدث!ئبؤآزؤى

يمنؤكانغقير،ئنطقي!تلةقؤتذلت،فضيئئنالذاليغئل!

تيسنيثتهيذا،بأختادئنؤفيلتذزا،شهذ،الأؤبينالفقاجرين

.ث!قغله"

غميرعندكانتالفاللبعبدث!نب"وآزوى:اللهرحمهالمؤلفقالء

منوكانغمير،بنطقيبلهفوتدت،فصيبنالدارعبدبنوهبابن

.غفهمث"لهليس،شهيدأبآخنادينوفتل،بدرأشهذ،الآؤلينالمهاجرين

جعفر،أبوأ9ذكرها:وقال،الصحابةفيالأثيرابنذكرهاهذهأزوى

عيهرالنبيغقاتمنيسيملم:فقالوا،غيرهوخالفه،عاتكةأختهاأيضآوذكر

والسلامالصلاةعليهالنبيئغقاتمنأسلم:غيرهوقالالرئير.أئمصفيةغيز

.(؟)هذهوآزوىصفية

حديثمن؟البخاريشرطعلى:وقال،""المستدركفيالحاكموروى

فقالت:،أزوىأكهعلىدخلأسلتملماطقيبآأن:الرحمنعبدبنسقمةأبي

وعاضدتوازرتمنأحقإن:أفهفقالت،تعالىدثهوأسلصت،محمدأتبيست

عنه،ؤتذبئنالتبيناهالرجاذعليهيقدرماعلىنقدركتالو،والثه،خالكابن

أنالر:فقالت،حمزةأخوكأسلمفقدئسلمي؟!أنيمنعلثفما:لهافقال

أتيتيه،ماإلابالثهأسأئلثفإني:قلث:قال،إحدافناكونثم،آخواتييصنغما

أبو:والمراد،منهمعكوفتينبينوما،(7/01)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(4/1778)البرعبدلابن""الاستيعاب:وانظر.العقيليجعفر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افننالعذبالمورد

يىئالمحب،ئنتجخمثيىمجئذكاتت،الفطيبعبدبنثؤأقيقة

الشامجز،الأغقىأخقذؤأتا،شهيذابأخدالققئوذغئذاللهلةؤتذت

....،ؤخقتة،ؤخبيبة،!عالتبيئزؤقيؤزيتمتغئذ،واسئفة

إلةلاأنأشهذفإني:قالت،اللةإلاإلةلاأنوشهدب،وصذقتيهعليهفسقمت

ابتهاوتحفق"خير،النبيتعضذبعدكانتثم،اللهرسوذمحمدآوأن،اللةإلا

.(1)هعموالقيايملضرتهعلى

بنعبدبنوهببنغمرو:ويقال،عميربنطليبغلإيأبووولدها

أرضإلىوهاجر،الأزقمدارفيالله4ورسوأسلمالغئديالقرشيقصي

الحبشة.

الصحابة،يخيارمنوكانبدرآ،شهذأنه:إسحاقوابنالواقديوذكر

سنة.وثلاثينخصيرابنوهوبآخنادينوفتل

فصي،بنعبدولذوانقرض،غعهـثلهوليس،اليرموكشهذإنه:وقيل

والصحيح،اللهسبيلفيدمآأراقنمن4أوهو:قيلثم،منهمتميئقنآخروهو

.(2)وقاصأبيبنسعذأنه

عندكانتالفطلبعبدبنث"وأمبمة:اللهرحمهالمؤلفقال+

أحمدوأبا-شهيدأبأخدالمقتوذ-عبذاللهلهوتدت،يى"لاببنتجخش

وخفنة،وخبيبة،!بالنبيزوقيوزين!تعبد،واسمه،الشاعرالأعمى

.(4705)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(2/772)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(2)
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بموعماتهأعمامهفيفصك

ؤماتتتضز،ئئمأش!لتم،تجخشييئنوغتيذالله،ضخبةلفئمكففئم

.كايزابالخبشه

بالحبشةوماتتنضر،ثم،أسلمتجخشبنوغبيدالله،ضحبةلهمكفهم

.كافرآ"

كريزعندوكانت،اللهرسوليأبيعبداللهتؤأمةإنها:يقال،هذهأقيمة

أباؤورثتكريز،بنعامزلهفوتدت،شمسعبدبنحبيببنربيعةابن

.ماتحينطالب

محمدأبوهو(1)اللهفيالفجةعوهو:الشهيليقال،تجخشبنوعبذالله

-الموحدةبالباء-كبيربنفزةبنضبرةبنتغفربنيىئاببنتجخشبنعبذالله

سنين،بثلاثالهجرةقبلمولده،الأسديخزيمةبنآسدبندودانبنغنمابن

وأخواههوالحبشةإلىوهاجر،الأرقمدازاللهرسوليدخوليقبلقديمآوآسلم

وخفنة.حبيبةوأئمع!يررالنبيزوفيزينمثوأخئهموغبيذاللهأحمدأبو

زوقيوكان،نضرانيتهعلىبالحبشةماتثمتنضر،فإنه،غبيداللهفأما

الله-شاءإنترجمتهافيويأتي-الله4رسووتزؤجها،سفيانأبيبنتخبيبةأم

أحمد.أبيوبأخيهالمدينةإلىبأهلههذاعبذاللههاجزثم

وشهذ-تقذمقداختلافعلىأقرهأميرأوذوهو-الثهرسوذوأقره

أحد.يوتموقيل،بدرآ

الا:أحديوملهقالتجخشبنعبداللهأن،وقاصأبيبنسعدوعن

.(3/42)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

رجلآفلفنيغدآالعدؤتقيثإذا،ربيااللهتم:فقالسعدفدعاالثة،ندعونأتي

شقبه،وآخذأقتقهحتىالطقزعليهارزقنيثم،ؤيقاتلنيفيكأقاتلهبأشهشديدآ

فيكأقاتلهشديدآرجلآغدآارزقنياللهم:وقال،تجخشبنعبداللهفأقن

فيم،عبذاللهيا:قلصطلقيتكفإذا،وأذنيأنفيقيجاعيأخذنيثم،ويمقاتلني

ضذقت.:لهفيقول،رسولكوفيفيك:فأقول،وأذلكآنفكخديخ

لقد،دعوتيمنخيرآعبلإالثهدعوةكانت:عوقاأبيبنسعدقال

وهوأحديوتمشريقبنالأخنسبنالحكمأبوقتقه،النهارآخزكذلكرأيئه

.(1)ةنسوأربعينني!ابن

جحشبنعبدالثهقصهالقصههذهمن""المستدركفيالحاكمذكر

علىصحيح:وقال.المستببنسعيدعننحؤهاوزوىسعد،قصهدون

.(2)هيفإرساذلولاالشيخينشرط

فاشترى،تركتهالثهرسوذوؤييئواحد،قبرفيحمزةوخائههوودين

عليه.اللهرسوذأوصىكانأباهلأن؟بخيبرمالآمحمدلابنه

وعنإضافةبغير:عبد(اسمهالشاعرالأعمىأحمدأبو)وأما:وقوله

هذاأحمدوأبو،أخوهعبذاللهإنما:بعضهموقال،عبذاللهاسقهأنقعينابن

.(879-3/877)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

كاملةورواها،المصنفذكركمامختصرة(0249)""المستدركفيالحاكمرواها(2)

.(2409)برقم
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بموعماتهأعمامهفيفصك

أبيبعدالمدينةالمهاجرينمنقلإتممنأوذوهو،الإسلامإلىالسابقينمن

قائلي،بغيرضريروهووأسفقهاأعلاهامكةيطولهثوكان،ربيعةبنعامرسلمة

بنتالفارعةعندهوكانت!يرر،النبيزوحتجخشب!نبزينستأختهبعدوتوفي

.(1)بزخبنسفيانأبي

.والسلامالصلاةعليهأزواجهمعذكرهاياتيعلأتن(النيئ)وزوج:وقوله

بعضهم:فقال،حبيبةأما:ضحبة(لهمكفهموخفنة)وحبيبة:وقوله

تحتوكانت،آخرهافيالهاءبإثباتحبيبةأمأنهاوالأشهز،حبيبأئمإنها

.(2)ةنفخوأختهاهي،سنينسبغئستحاضنأقامتعوفبنالرحمنعبد

أيضآ.اسئحيضتزينسثأختهماأنودكر

عمير،بنيمصعبتحت-كانتالمهملةالحاءبفتح-خفنةوأما

يأتيهافستحاضةوكانت،غبيداللهبنطلحةفتزؤجهاأحد،يوتمعنهافاستشهد

.(3)"دوادأبي"سننفيحديثهازوخها،

أبيبنتوفاطمةالمذكورتانهاتانمج!يررالنبيئزصنفيوالمستحاضات

:قالومن،خمسةفهؤلاء،زفعةبنتوشؤدة،شهيلبنتوشفلة،خبيش

أيضأ.استحيضتع!بررالنبيزوجتجخشبنتزين!ب:قال،ستةإنهن

.(6/9)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/9351)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(7/339)،الغابةأسد":انظر(2)

عنها.اللهرضيجحضبنتحمنةحديثمن(287)داودأبورواه(3)
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بم
افنىالعذبالمورد

ئزهلاليئزالأشدغئدمجنذكانتت،الفطيبغئدث!ئبؤتزة

....ؤاشفة،شقمةأبالةقؤتذت،قخروبمئزغقزئننغئلإالله

وزينب.شودةخلافستحاضاتكقهنأن:الأثيرابنذكر

!ر،النبيأزواجمنامرأةاعتكفت:قالتعائشةعن:البخاريوفي

.(1)يفصئوهي،تحتهاوالظ!ثالدتمترىفكانت

و"مختمر""المبسوطوفي.شودة:وقيل،تجخشبنتزين!بهي:فقيل

والذي،(22اضيأفستحاضةكانتقيسبنتفاطمةأن:للكزخي"القدوري

أبياستمإن:قيلفإنه،خبيشأبيبنتفاطمةهيقيسبنتفاطمةأنيظهر

.ى!يقخبيش

المستحاضاتأنفيهوذكرت،البخاريمنعليهتكلصتفيماذكرتوقد

مج!رز.اللهرسوليزمانفيثمانيةعلىتنرذن

وئداويتسقيوكانتأحدآ،وشهذت،الفهاجراتمنوخفنة

الجرحى.

عبدعندكانتالفطلبعبدبنث"وتزة:اللهرحمهالمؤلفقال*

واسمه،سلمةأبالهقولدت،قخزومبنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسد)3

.(430)البخاريرواه(1)

"البخاري"صححفيالمشهوروحديثها،(3/471)للسرخسي"!المبسوط:انظر(2)

.(226)"مسلمو"صحيح،(226)

."الأسود":الأصلفي(3)
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بموعماتهأعمامهيطنصك

غثل!بعذؤترؤتجقا،%قالتبئقئليق!قمةأئمزؤقيؤكان،غئذالله

شئرةأباله"قؤتدت،ىب!يقأبيئزالغرىعبدئنزفمآئوالأشد

زفم.أبيابن

أبوالأسد)1(عبدبعذوتزؤجها،!عالنبيقبلسلمةأثمزوقيوكان،عبذالله

.زفم"أبيابنشئرةأبالهفوتدت،قبسأبيبنالغرىعبدبنزفم

الإسلامفي-هذهتزةيعني-لهان!معلم:فدامةبنمحمدأبوقال

يدكر.

وهاجر،الإسلامقديئم،عبدالله:واسمه:(سلمةأباله)فوتدت:وقوله

وخرقيبدرآ،وشهذ،المدينهإلىوهاجزعادثم،سلمةأئمامرأتهمعالحبشهإلى

هلاذالله4رسووبعثه،جرحهيمداويشهرآققبيث،سهممنغضدهفيبأحد

فمات،خرخهوانتقض.تقذموقد،(22ارهشوثلاثينخمسهرأسعلىالفحزم

عليهالنبىوحضر،الهجرةمنأرحسنةالآخرةخمادىمنخقؤنيثمالبمنه

بخير،أهليفياخلفنياللهم:احتضر)3(حينوقال،وآغمضه،موتهالسلام

الله،رسوليزبيبةابنئهوصارت،(4)سلمةأئمزوجقعلىاللهرسوذفخقفه

.تقذمكما،الزضاعةمناللهرسولأخووهو

."الأسود":الأصلفي(1)

سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر.قطنإلىسريةرأسعلىبعثه:يعني(2)

(2/05).

."حضر":الأصلفي(3)

.(8/87)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

مجئذكاتت،الفظيبغئل!ث!ئبالتيضاك!ؤهيئ،خيهيممئ"أو

قؤتذت،قتافبغئل!ئنشفسيىغئل!ئنخبيبئززبيغةئننكزييز

!هه.غقانئننغثقانأئمؤهيئكزيبز،ت!ئبأزؤىلة

غشر.الحادقيهووكان،غشرةبعدإسلافهكان:إسحاقابنوقال

اللهرسوذواستخلفه،الحبشةإلىهاجرمنأوذهو:مصبوقال

.الغشيرةغزوةفي

نضربن؟ؤعبدبنقيسأبيبنالعرىعبدابنهو:رفم()وأبو:وقوله

هاجز،الإسلامقديئمشئرةأبوووتذهلؤيبنعامربنل!جبنمالكابن

الله.رسولمعكلهاوالمشاهدوأحدآبدرآوشهديهاجرلم:وقيل،الهجرتين

أبيغيرونزلهامكةإلىرجعبدرأهلمنأحدأنعلملا:الزبيرقال

.(1)عثمانخلافةفيوتوفي،ذلكينكرونوولدهسبرة

شهيلبنتكلثومأئمزوجئهالثانيةالهجرةفيمعهكانأنهبعضهموذكر

ؤد.عبدبنشمسعبدبنعمروابن

الفطلبعبدث!نبالبيضاءوهي،حكيم"وأئم:اللهرحمهالمؤلفقالء

لهفولدت،قنافعبدبنشمسعبدبنحبيببنربيعةبنكربزعندكانت

."عفانبنعثمانأئموهيكريز،بنتآروى

.الراءوفتحالكافبضئموكريز

.(6/431)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)
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وعماتهأعمامهفيفصذ
بم

وضعتالتيوهي،اللهرسولوالدعبلإاللهتؤأمةهذهحكيمأئموأما

جففهم)1(.فيللفطيئينالاليبتجفنة

.وهاجزتأسلصتأنهاقذيمر،آروىوأما

!!!

.(58/5)عساكرلابندمق"تاريخ":انظر(1)
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!ص+!ح!ف-صز!ت!----3!
اليت!نمؤغليهقغليهأزؤاجهذكزلح

الغرىغئل!ئنآشل!ئننخؤيل!بنمثخلإيخةتزؤخقنوأؤذ

شتة،ؤمجشرينخضيرائنؤفؤترؤتجقا،يملالمحبئزفضيئائن

ؤقات!ت،يمذقيؤلييزتةقكانتتالله"!،بغثةختىقغةؤتمتت

...............................الهخزةقئل

الله:رحمهالمؤلفقالء

"السلاموعليهنعليهأزواجه"دكز

المصطفى""شرفكتابهفيالنيسابوريمحمدبنالملكعبدروى

شيئأتزؤجث"ما:اللهرسوذقال:قالالخدريسعيدأبيعن،عطيةعن

السلامعليهجبريلبهجاءنيبؤخيإلابناتيمنشيئآزؤجستولا،نسائيمن

.(1)"!ربيعن

آسدبنخويلدبنتخديجةتزؤفيمن"وأوذ:اللهرحمهالمؤلفقالء

سنة،وعشرينخمسابنوهوتزؤجها،،يملاببنفضيئبنالغزىعبدابن

الهجرةقبلومات!ت،يمدقوزيزلهوكانت،تعالىاللةبعثهحتىمعهوبقيت

.(3/432)النيسابوريمحمدبنالملكلعبد"المصطفىشرف:انظر(1)
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الهننالعذبالموردبم

بخضيرالهخزةقئل:ؤييل،الأقؤاليآصخؤهذا،يي!يينبثلاث

يي!يين.بأزتع:ؤييل،!ي!يين

.الأقوالاصخهذا،سنينبثلاث

.،سنينبأربع:وقيل.سنينبخصسالهجرةقبل:وقيل

ئدغىوكانت،خديجةوالسلامالصلاةعليهأزواجهأؤلأنئختلفلم

وكانت،هالةأبيمنهندبولدهاهند،أئم:وكنيتها،الطاهرة:الجاهليةفي

ئدعى:جاريةلهفولدت،مخزومبنعمربنعبداللهبنعائل!بنغتيقعندأولآ

عبذ:وقيل.(1)قيتغبنعبذاللهلهؤلدت:حزمابنوقال.غتيقبنتهنذ

الشهيلي)2(.قاله.غتيقبنمناف

حبيببنؤقدانبنزرارةبنالتئاش)3(بنمالذهالةأبوعليهاخلفثم

بن(4)جروةبن-الفعجمتينالذالوفتحالغينبضم-غذيبنسلامةابن

بنهنذلهفوتدت،فصيئبنالدارعبدبنيخليفط،تميمبنعمروبنأشيد

هالة.أبي

وابنة،والحارثهند:وهما،ذكرينوتدينلهولدت:حزمابنوقال

.(1/151)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(30:)صحزملابن"السيرة"جوامع:انظر(2)

عدةعلىهالةأبياسمفياختلف.المصادرمنوالمثبت.إلياس"دة:الأصلفي(3)

.(5.433)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر.أقوال

المصادر.منوالمثبت،""جرهم:الأصلفي(4)
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مت!لاوعليهنعليهأزواجهذكر

بم

.(1)زينباسمها

هالة.أبيبعدعليهاخلفغتيقآإن:وقيل

خويلدأباهاأنالعلمأهلمنوالمحفوخعندنا،والثتث:سعدابنقال

ع!يرر)2(،اللهرسولمنزؤجهاآسدبنعمروعمهاوابنالعخار،قبلمات

وقيل:،وعشرونثمالب:وقيل،وأربعونخص!:وقيل.سنةأربعونولها

.ثلاثون

أوذوهيمنها،الثهرسولولل!أخواهالةأبيبنوهنذغتيقبنتفهنذ

الاثنين،يوتمئيثطري!أكاللهرسوذفإن،معهوصقت،رسوتهوصذقبالثهآمنقن

واسمه،الأصمبنزائدةبنتفاطمةوأفهاالاثنينيويمآيخزخديجةوصقت

وأقامت،لؤيبنعامرقييمبنبنعبدبنخخربنرواحةبنقرمبنخندب

حياتها.فيغيزهايتزؤجولموأشهرآسنةوعشرينأربعآاللهرسولمع

عشرسنةرمضانشهرمنخلونلعشرسنينبثلاثالهجرةقبلوتوفيت

.أيامبثلاثةطالبأبيوفاةبعدبأرج:وقيل،سنينبخمس:وقيل.النبوةمن

"بحيررالنبيونزل،بالخخونودينت،بمكةأياموخمسهبشهر:وقيل

الجنازةسمتةيومئذيكنولمخمسآ،الصلاةتفرضأنقبلحفرتهافي

ث!نبوهي،بيسيرالشعبمنهاشمبنيخروجبعدوذلكعليها،الصلاة

.(32:)صحزملابن"السيرةجوامع":انظر(1)

.(1/133)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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بم
االنىالعذبالمورد

دؤغئل!ئننشتضيرغئل!ئزقئسيىئززفغةت!نبشؤدة:وترؤخ

القرشيةغالببنئؤفيئنغامرئنجشليئنقايلثئننضرائز

مجئذقئقةؤكانتت،الهخزةقئلبقكةخلإيجةتغذ،العامرتة

ؤأزاد،مجئذةؤكبيرتغفرو،ئننشقيليأيخيغفرو،ئننالشكزافي

.................................،طلاققا

:لا؟!!لم"،"01(1)ةنسوستينخمس

عن،عروةبنهشامطريقمنمسلمرواهما:فمنها،كثيرةومناقبها

ققهمب)2(.منببيتخديجةتتشزأنأقزالسلامعليهالنبىأن،عائشةعن،أبيه

.(3)"تمضنولافيهت!خض"لا:رواياتهبعضوفي

منالسلاتمخديجة"آقرىء:فقال،كأبج!النبىأتىجبريلأنرويوبما

.(4)"اهلر

قيسبننزفعةبنتشؤدةاللهرسوذ"ونزؤفي:اللهرحمهالمؤلفقالء

بنلؤيبنعامربنجشلبنمالكبننضربنؤدعبدبنشمسعبدابن

عندقبقهوكانت،الهجرةقبلبمكةخديجةبعدالعامريةالفرشية،غالب

طلاقها،وأراد،عندهوكبيرت،عمروبنشهيلأخيعمروبنالشكران

بعدها.وما(8/41)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

.(2434)ومسلم،(5658)البخاريالطريقهذهمنرواه(2)

!ته.أوفىأبيبنعبداللهحديثمن(4332)ومسلم،(1699)البخاريرواه(3)

!ه.هريرةأبيحديثمن(4322)مسلمرواه(4)
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الشلاموعليضعليهأزواجهذكر

قأفشكقا.،يغائشةتؤقهاقؤقتت

بم

.فآفسكها،،لعائشةبوقهاقؤهبت

بنعمروبنقيسط!نبالشفوسنوأفهاالأسود،أئم:كنيتهاهذهشؤدة

هاشم.بنالمطلبعبدأئمزيد

منعشرسنةرمضانشهرفيبأيايمخديجةموببعذ"بحينالنبيتزؤجها

.النبوة

سنين.بأرحالهجرةقبلبسنةخديجةموببعذتزؤجها:عبيدةأبووقال

درهم،مئةأرقيوآصدقها،بمكةبهاودخل،النبوةبعدتزؤجهاامرأةأوذوهي

قديمآ.بمكةوآسلمت

ابنوهو-؟ؤعبدبنشمسعبدبنعمروبنالشكرانزوخهاوأما

إلىزتجغثم،الثانيةالهجرةالحبشةأرضإلىبهاوهاجرأسلمفإنه-غفها

أخووهو.ئغمبولمبالحبشةماتأنهعيينةابنوعن.بهافمات،مكة

كألجرز.النبىوضج!تأسلتمكفهم،عمروأولادوحاطبوسليطوشهيلسهل

وقغقرإسحاقوابنقتادةقوذوهو،عائشةقبلالثهرسوذوتزؤجها

.الزهريعن،غقيلوقاله،وغيرهمفتيبةوابنالفثئىابن

عنيونسورواهعائشةبعدتزوجها:عقيلبنمحمدبنعبدالثهوقال

الاكثرين)1(.قولوهو،الخطاببنعمرخلافةفيوماتتالزهري

لابن"الغابةو"أسد،(2/685)و(4/1867)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(7/173)الأثير
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بم
افننالعذبالورد

بقكةالض!ذيقيتكوأبيت!ئبغايمشة!عاللهزشوذؤترؤخ

.........ؤهيئ،يي!يينبثلاث:ؤييلى،ب!نتينالهخزةقئل

وخمسينأربعسنةشوالفيماتتأنهاالواقديعنسعدابنوذكر

عندنا)1(.الثت!ثوهذا:الواقديقال.بالمدينةمعاويةخلافهفي

وكان،وسادتهمقريشأشرافبأحذتزيدأبوهو،عمروبنوشهيل

الطذيبيهعهملختولىالذيوهو،بدريوتمالمسلمونآسره،خطيبآقصيحآجميلآ

إسلافه،ن!خو،الفتحيوتموأسلتم،العلياالشفةأعلتموكان،الثهرسولمع

شهيدآ.باليرموكوقيل،الرأيسديذ،والصلاةوالصويمالضدقهكثيزوكان

غقواس)2(.طاعونفيمات:وقيل

وقالهالحمهور،عليهالذيهوهذا:يطلقها(أن)وأراد:وقوله

والصحيخوراتجغها،طققهاإنه:وقيل:وقال،الذمياطيمحمدأبوشيخنا

.الأوذ

"طبقاتكتابفيالققدسيالمفضلبنعليالحسنأبوالحافظوذكر

نرذها.لعائشةيوقهافجعقت،سودةطققالثامنهالسنةفيأن:"الثقات

بكرأبيبنتعائشةاللهرسوذ"وتزؤفي:اللهرحمهالمؤلفقالء

وهي،سنينبثلاث:وقيل.بسنتينالهجرةقبلبمكةعنهااللةرضيالصديق

.(8/55)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

مشقوق:أي؟الشفةأعلم:وقوله(2/669)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

الشفة.
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

بهاؤتتى،أضبخؤالأؤذ،!ي!يينشئع:ؤييل،س!يينت!ميث!نب

أشفر،شنغهزأسعلىيي!يينيشعبئثؤهيئبالقلإيتهالهخزةتغذ

.شفزاغشزثمايتةزأسعلى:ؤييل

بالقلإينؤ،ؤئوقتت،غشزةتقالببئثؤهيئ!عالتبيئؤقات

شتة:ؤييل،وخضي!ينثقالبشتة،بذيكأؤضت،بالتميعؤديتت

فزئرة.أئوغقيقاؤضقى،أضخؤالأؤذ،وخف!ي!ينشئع

غئلإالله،أئمؤكئيئقاغيزها،بكزا!عاللهزشوذيتهرؤخولئم

يهئئت.ولئميي!قطا،!عالتبيئمنآشقطتأدقاؤزوقي

الهجرةبعدبهاوبتى،أصخوالأوذ،سنينسبع:وقيل،سنينت!سبنت

رأسعلى:وقيلأشهر،سبعهرأسعلىسنبنيسعبنثوهي،بالمدينة

بالمدينة،وئوقيت،عشرةثمانيئبنثوهي،النبىومات،شهرأعشزثمانية

سبعسنة:وقيل،وخمسينثمالبسنة-بذلكآوضت-بالبقيعودينت

اللهرسوذيتزؤفيولم.هريرةأبوعليهاوصقى،أصخوالأوذ،وخمسين

يي!قطأ،!عالنبئمنآسقطتأنهاوزوي،عبداللهأئم:وكنيتهاغيزها،بكرأ

يهئئت".ولم

العيشمنمأخوذوهو،بالألفعائشةأناللغةأهلمنوالاكثرون

رومانأئمأفها،ذلكفيالجلالهتوتقذم،بشهرشؤدةبعدالله4رسوتزؤجها

عبدبنعامربنعميربنت:وقيل.عويمربنعامربنت-وفتحهاالراءبضئم-
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بم
الهنىالعذبالمورد

ثعلبةبنغنمابنيفراسأخيالحارثبن؟همانبنأدينةبنعتاببنشمس

يمنانة.بنمالكابن

كنانة،بنمالكبنغنمبنيمنأنهاوأجمعواذلكغيرنسبهافيوقيل

منوزؤجها،بكرأبومنهمقسقها،فطيمبنيخبيرفسقاةعائشةكانت

.(1)بمكةاللهرسول

قالت:عائشةعن،غروةحديثمنوالترمذيومسلثمالبخارخروى

شزقهفيالققذبكجاءني،لياليثلاثالمنامفي"أريئلث:اللهرسوذقال

فكشفث،امرأئكهذه:فيقولخضراءحريرخرقة"في:روايةوفي،حرير"

جبريل"أن:روايةوفي،(2)"هضمميالثهعندمنتذإن:فاقول،وجهكعن

.(3)"بصورتهاجاء

إلىعائشةت!طخكأخيرالنبى"ان:فرسلآعروةحديثمنالبخاريوفي

وهي،وكتابهاللهفيأخيأنت:فقال،أخوكأناإنما:بكرأبوفقالبكر،ابي

.(4)"ملالحلي

اللهرسوذتزؤجني:قالتعنهاوالنسائيداودوابيومسلمالبخاريوفي

الأثيرلابن"الغابةأسدوقي،(8/58)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(7/502).

.(3880)والترمذي،(4382)ومسلم،(4832)البخاريرواه(2)

السابق.التعليق:انظر.الترمذيروايةهذه(3)

."...اللهدينفيأفي"أنت:وفيه،(4793)البخاريرواه(4)
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الشلاتموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

.شوالفيبالمدينةسنينيسعبنسطوهيبهاوبنى.(1)سنينسثبنمثوأنا

الهجرةقبلتزؤجها:قيلأنه""الكمالكتابهفيالثهرحمهالمؤلفثوذكر

نحوها)2(.أو،ونصفبسنه

عشرثمانيةبعدصغيرةأسلمتأنها:"تاريخه"فيخيثمةأبيابنوذكر

.(3)أسلمممنإنسانآ

شودبى:بعيالهياتيانرافعوأباحارثةبنزيذبعثطاللهرسوذهاجرولما

بكرأبيبنعبذاللهمعهمفخرج،أسامةوابنهاأيمنوأئموفاطمةكلثوموأئم

بيتفيفآنزلهم،المدينةفقدموا،وأسماءوعائشةزومانأئمبكرأبيبعيال

بنىمنهفرغفلماالمسجد،فييبنيكاناللهرسوذلأن؟النعمانبنحارثة

منأشهرثمانيهرأسعلىشوالفيبعائشةوأعرش،ي!ؤدةوبيتآلعائشةبيتآ

.(4)الهجرة

وقيل:.الثانيةالسنةفيشوالفيبدرمنفنصزفهبعدبهابنىإنه:وقيل

أشهر.بسبعة

فيوالنسائي،(1122)داودوأبو،(4221)ومسلم،(3681)البخاريرواه(1)

.(5366)"الكبرىالسنن"

.(35/227)للمزي"الكمالداتهذيب:انظر(2)

.(2/770)خيثمةأبيلابنالكبير""التاريخ:انظر(3)

""الاستيعابفيالبرعبدوابن،(23/25)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(4)

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(4/1937)
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بم
الهننالعذبالمورد

ضعيفث)1(.وهو:النوويقال

مئتين.منقريمثوالتابعينالصحابةمنجماعةعنهاروى

أحاديث،وعشرةحديثومئتاحديث"!يهـألفورالنبيعنلهاوروي

منها:،كثيربلىومناقبها

عليهينزلولم،بيتهافيودينجخرها،فيورأشهفبصقاللهرسوذأن

السماء)2(.منبراءئهاونزلتلحافها،غيريحافيفيالوحيئ

ثمالبسنةرمضانمنمضتعضرةلسبغالثلاثاءليلةبالمدينةوماتت

الوتر.بعدليلهافيودلهنت،وخمسين

عن،عروةبنعثمانطريقمنورواه،كتابهفيسعدابنذكرهوهذا

الثلاثاء)3(.ليلةيذكرولم،شتلانسالمعنأيضآورواه.أبيه

فخرزبنقغنب:منهم؟السنةهذهفيئوفيتأنهاجماعةعنوزوي

والمقضل.عبيدوأبوعاصموأبو

سبعسنةئوفيتأنها:عروةعنعروةبنهشامطريقمنوزوي

خليفة.وعنأحمد،عن،حنبلطريقمنرواهوكذلك،وخمسين

وخمسين،سثسنةئوفيتأنهاغديبنالهيثمطريقمنوزوي

.(617-2/616)للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب":انظر(1)

.(2/616)للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب":انظر(2)

.(8.و78و8/76)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

.........ئنغقزت!ئبخفضة:!عاللهزشوذؤترؤخ

منأربعسنةمولذهالأنبقغتها؟أو،سنةوستينسبعآقاربتوقد

.(1)النبوة

كتاهاوالسلامالصلاةعليهالنبىأنزوي.(عبداللهأئم)وكنيتها:وقوله

الزبير.بنعبدالله:أسماةأختهابابنبذلك

فيالأعرابيابنذكر:يحمقطاممكألجتنالنبيمنآسقطتأنها)وروي:وقوله

.(2)هبئكنىفكانت،عبذاللهق!قي،الثهرسولمنتجنينآأسقطتأنها"معجمه"

.(3)ضعيفوهوالفخئر،بنداودعلىيدورحديثطوهو

الزبير)4(.بنعبدالثهأختهابابنكناهااللهرسولأن:داودابيوفي

أبويه،مناستؤهبفقدكانتلأنها؟الزبيربنعبداللهبابنها:ويروى

الشهيلي)5(.ذكره.جخرهافيفكان

بنعمربنتحفصةاللهرسوذ"ونزؤفيةاللهرحمهالمؤلفقال*

.(202-3/002)عساكرلابندمثمق""تاريخ:انظر(1)

التالي.التعليق:وانظر،(4/388)""معجمهفيالأعرابيابنرواه(2)

:حبانوابن،متروك:والدارقطني،شيءلاشبه،الحديثمنكر:البخاريفيهوقال(3)

و"ميزان،(1/267)الجوزيلابن"والمتروكين"الضعفاء:انظر.الحديثيفحعكان

.(3/33)للذهبي"للاعتداا

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(4970)داودأبورواه(4)

.(4/427)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(5)
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بم
الهننالعذبالورد

يمنؤكان،خذاقةثنىي!يتخمجئذقئقةؤكانتت،!الخطالمحب

.تذزاشهذؤقذ،بالقديتهئؤقيئ،!عاللهزشوليآضخالمحب

الشلائم،عليهجئريلىقآتاةطقققا،!عالتبيئآنوئزؤى

وإلقا،قؤاقةكلضؤاقة!قإلقا؟خفضةجغئر2آنتأفزذاللهصإن:فقاذ

الخته.فيزؤتجئك

الله،رسولأصحالبمنوكان،خذافةبنخنيسعندقبقهوكانت،الخطاب

بدرأ.شهذوفد،بالمدينةئوقي

يأمركاللهإن:فقال،السلامعليهجبريلفأتاهطققها،!بالنبيأنزوي

."(1)الجنةفيزوجئك!انها،قؤامةصؤامةفإنها،حفصةئراحغأن

قطعون،بنعثمانث!خأزينسثأفهماعمر،بنعبدالثهشقيقةهذهحفصة

عبدالله.منأكبزوهي

قبلالبي!تتبنيوقريش!حفصةؤيذت:قالعمرعنسعد،ابنوروى

.(2)سنينبخمسع!بررالنبيقعمث

منشهرآثلاثينرأسعلىشعبانفيتزؤجهااللهرسوذأنوزوي

.(3)بشهرينأخدقبلالهجرة

من(23/188)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(1041)""مسندهفيالبزاررواه(1)

!ه.ياسربنعمارحديث

.(8/81)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(8/712)السابقالمصدر(3)
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ال!مئلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

أبيوعنالبر،عبدابنوقاله.ثلاثسنةتزؤجهاأنه(1)المدائنيوعن

.(2)اثنتينسنة:غبيدة

خنيس؟خذافةأبووهو،المدينةإلىخنيسزوجهامعهاجرتوكانت

سينثم،ساكنةتحتمنفثناةوياءمفتوحةنونثم،الفعجمةالخاءبضئم

فهملة.

:الزهريعن،يونسوقال:"الصحيحيندارجالفيطاهرابنوقال

بنقيسبنخذافةابن.أصخوالأوذ.(3)النونوكسرالخاءبنصبخييس

بنعمروابنيجقحأخيشفمابني-السينبضمشعيد-أخيسعدبنغدي

بدرآ.وشهد،لؤيبنكعببنفصيص

.غيرهشفميئبدرآيشهدولم:الأثيرابنقال

.(4)بالمدينةبهاماتحراحاثثئمونالظ،أخدآوشهذ:البرعبدابنقال

منتائمتأنهاأجمعوالأنهمأخد؟بعدتزؤجهايكونهذافعلى

عنهاانتقلثم،المدائنسكنبصري،الحسنأبو،عبداللهبنمحمدبنعليهو(1)

منها:كتابومئتينيفأسماءالنديمابنلهذكر،التصانيفصاحببغداد،إلى

"تاريخ:انظر.(!224)سنةتوفي.النساء"و"أخبار،"النبويةو"السيرة""المغازي

.(1/471)النديملابن!و"الفهرست،(12/45)البغداديللخطيببغداد"

.(4/1811)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(2/84)للكلاباذي"البخاريصحيح"رجال:انظر(3)

.(2/452)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

أخد.بعدبهاتزؤقياللهرسوذوأن،(1)خنيس

حفصةتزؤئجاللهرسوذأنذكرف!نهالفثتىبنقغمرغبيدةأبووأما

بنخنيسعندكانتوأنها،بدرغمبفيالتاريخمناثنتينسنةفيبالمدينة

عندكانتالتياللهرسولب!نبرقيةوفاةبعدبهاتزؤجبأنهواستدذ،حذافة

ببديى.الثهورسوذئوقيتلأنها؟عثمان

فشكا،غمهعنفسألهمغتفآ،عثمانعمررأىالمدينةقدموافلما:قال

أزؤجكألا:عمرلهفقال،اللهرسوليوبينبينهالضهربانقطاعاغتماقهإليه

:لعثمانالسلامعليهالنبىفقال،اللهلرسولذلكفشكا،ئجبهفلم!؟ابنتي

ترؤجه(2)"كنمخيرآعمزابنةوتتزؤفيعمر،ابنهمنخيرآاللهيزؤجك"بل

حفصة.اللهرسوذوتزؤج،كلثومأئمابنته"بحبروالنبي

أحدآ.خنيستشهذلمالتقديرهذافعلى

.شعبانفيبهاتزؤجأنهختاطبنخليفةعنعساكرابنوروى

رأسعلىشعبانفيتزؤجهاأنهحسينأبيبنحسينإلىبسندهوروى

.(3)دحأقبلشهرآثلاثين

خنيس،منحفصةتةئمتلما:عمرابنحديثمنالبخاريوفي

.""حذيفة:الأصلفي(1)

حديث:وانظر،أنسحديثمن(39/37)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(2)

الآتي.البخاري

.(3/402)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(3)
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

مج!اللهزشوذطقق:قاذالبقيىغايمرئنغقتةؤزؤى

الئزاقي،زأيممهعلىقخثاغقز،ديذقتلغغقز،ت!ئبخفضة

الغديمنجئريلقترذقذا،تغذؤائتيهاللهوبفقزتغتأما:ؤقاذ

................ؤقاذ:!عالتبيئعلى

:فقال،حفصةعليهقغرضث،عثمانفلقيث:عمرقالبدرآ،شهذوكان

يوميآتزؤقيلاأنليبداقد:فقال،ليالثلاثتبيثثم.أمريفيسأنالر

فصصت،حفصةأنكحئكت!ئشإن:فقلتبكر،أباتعيثثم:عمرقالهذا،

فخطبها،لياليئققبثسث،عثمانعلىمنيآؤجذمففكنتشيئأ،إلييرحغولم

قلت:عليئ؟ؤتجدتلعقك:فقال،بكرأبوققعيني،إتاهفأنكحئها،اللهرسوذ

سزلأفشيئافيفلم،ذكرهاقداللهرسوذأنغيصثقدإني:قال،نعم

.(1)اللهرسولي

:فقال،السلامعليهجبريلفأتاهطققها،عيهررالنبىأن)وزوي:قوله

:(الجنةفيزوجتك!انها،قؤامةصؤامةفإنها،حفصةئراحغأنيأمركاللهصإن

.(2)رسايبنعمارعن،ليرعن،عاصمرواهالحديثهذا

طقق:قال،البقنيعامربنعقبة"وروى:اللهرحمهالمؤلفقال"

:وقال،الترابرأسهعلىقحثآعمز،ذلكفبلغعمر،بنتحفصةاللهرسوذ

:وقال،!عالنبئعلىالغدمنجريلفنزل،هذابعدوابنتهبعمزاللةيعبأما

.(3783)البخاريرواه(1)

تخريجه.تقدم(2)
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الهننالعذبالوردبم

يغقز.زخقةخفضةئزاجغآنتأفزكاللهص!إن

.لعمر"رحمةحفصةئراجغانيأمرك!اللهإن

.(1)عقبةعن،أبيهعن،رباحبنغقيئبنموسىرواهوهذا

اللهأن:الأولفيفإن؟الحديثينهذينبينالجمعكيف:قيلن!ف

لعمر.رحمة:الثانيوفي،قؤامةصؤامةفإنها،تراجعهاأنيأمرك

عنئكير،بنيونسرواهالذيالحديثفييظهزالجوافي:لهقيل

وهيحفصةعلىعمزدخل:قالعمرابنعن،صالحأبيعن،الأعمش

مرة،طققلثكانإنه،طققكقدالثهرسوذلعل!؟يبكيكما:لهافقال،تبكي

.(2)آدبأاكفملثلاأخرىمرةطققلثكانإن،أجليمنراتجعلثثم

لآخليمراجغهاأنجبريلفأمره،واحدةعلأمهـطققهاالنبىأنقيحتيئ

عامر:بنغقبةبعفرواياتفيجاءكما؟ئطيقهاأن"!بروالنبىأرادثم،عمر

صؤامةف!نها؟ئطققهالا:جبريللهفقال،حفصةئطفقأنهي!أكالنبىأراد

الحديثط....قؤامة

يامركاللهصإن:جبريللهقالاللهرسوذطققهالما:العلماءبعضوقال

التراقيقخثا،طفقهااللهرسوذأنعمزفبلغ،قؤامةصؤامةفإنها،ئراجغهاأن

لابن""الاستيعاب:وانظر،(17/291)الكبير"!المعجمفيالطبرانيرواه(1)

.(4/1812)البرعبد

الغابة""أسدفيالأثيرابنطريقهومن،(172)"مسنده"فييعلىأبورواه(2)

(7/75).
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ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

اللهإن:"بحيرللنبيفقال،جبريلفنزل،الحديثفيذيمزماوقال،رأسهعلى

لعمر.رحمةئراجغهاأنيأمرك

جبريل:لهفقال،يمطفقهاأنأرادثم،لعمررحمةقراتجغهاطفقها:وقيل

بسندهعساكرابنذلكروكط.زوجتكوهي،قؤامةصؤامةفإنهائطفقها،لا

الحديمث)1(....ئطفقهاأنآراد:ياسربنعمارإلى

عبسوأبو،عمرووأبوتبيد،وأبوحماد،أبوفهو،عامربنغقبةوأما

وجماعةأيوبوأبووجابرعباسابنعنهوروى،الثهرسوذبايغ،الخهني

دمشق،فتخوشهذ،وفاتهحينإلىوسكنهامصزؤوليئ،وغيرهمالصحابةمن

سبعةفيالمدينةإلىمنهاووضل.بقتحهاالخطاببنعمرإلىالبريذوكان

،الشامإلىالمدينةمنفرتجع،طريقهتقريبفياللهرسولقبرعنذودعا،أيام

ثمالبسنةبمصرماتبالقرآنصوتآالناسأحسنمنوكان،ونصفيومينفي

.بالفسطاطودفن،وخمسين

بالفقطم)2(.:قيل

.(3)وخمسيناثنتينسنةماتأنه""المستدركفيالحاكموذكر

.(3/402)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

للنووي"واللغاتالأسماءو"تهذيب،(52/022)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

(2/336).

.(3/535)للحاكم"المستدركانظر:(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

غاتم،ؤمجشرينثقالؤشتة:ؤييل.ؤمجشرينشئع!شتةئؤقتت

إفريمية.

الأسفار،فييقودهااللهرسولتغلهصاحبكانأنهعنهالمؤلفذكر

تعالى.اللهشاءإنويأتي

سنة:وقيل9وعشرينسبعسنة"ئوقيت:اللهرحمهالمؤلفقال"

.انربقية"عاتم،(1)أوعشرينثمان

.(2)عثمانخلافةفي:وقال""المعارففيفتيبةابنقالهالأولالقول

بسندهروىعساكرابنفإن:(وعشرينثمانسنة:)وقيل:قولهوأما

وعشرين،ثمالبسنةحفصةمات!ت:قالأبيهعن،فقصئلبنالأخوعىطريقمن

محفوظأ.هذاأدريلا:وقال

بنأحمدبكرأبيإلىبسندهأيفآزؤىفإنه"(إفريقية)عام:قولهوأما

عنؤفبابنذكرفيما،إفريقيةفيختعاتمحفصةئوفيت:التزقيعبدالله

مالك.

فيحتعاتمحفصةئوفيت:قال،مالكإلىبسندهعساكرابنوروى

نريقية.إ

حفصةتوفيت:مالكقوليوجةأن-أعلموالله-فنرى:زرعةأبوقال

المدينة.علىمروانإفرةفيخمسينسنةأنه:إفريقيةفيحتعاتم

الأصل.منسقطمعكوفتينبينما(1)

.(135:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)
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المتموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

وعشرين،سبعسنةإفريقيةفتخأنخبيبأبيبنيزيدوزعم:(؟)لاق

ثلابسنةأيضأإفريقيةوفيحت،وثلاثينخمسسنةإنريقيةوفيحت

وخمسين.

.(2)وأربعينخمسسنةأئوفيت9إنها:ويقال:قال

معاوية،خلافهفيوأربعينخصيىسنةشعبانفيئوقيت:سعدابنوقال

.(3)ةنسستينابنةيومئل!وهي

إحدىسنةتوفيت:قغشرأبوقال:""الكمالفيالمؤلفوقال

.(4)وأربعين

وسب!ث،الأقوالهذهعلىفيختمتىإفريقيةفيالناسنواختلف

،أطاعوهأميزإليهموصلإذاكانواإفريقيةأهلأنالأثيرابننقلهماالاختلاف

وانريقية(هأسلممنوارتذ،نكثواعنهمرتجعوافإذا،الإسلاتمبعضهموأظهر

أئزهة،بنبإفريقيسشفيت؟مصرديارغرقيكثيرةبلادعلىيحتويإقليم

اسمها،بعفيىإلىاسمهأضيفإفريقيةابتنىفلما،أبرهةبنقيسن:اسمهكان

عساكر.ابن:يعني(1)

منه.معكوفتينبينوما.(552-3/402)عساكرلابن"دمشق!تاريخ:انظر(2)

.(2/339)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:وانظر

.(8/86)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(3)

.(35/154)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(4)

.(3/032)الأثيرلابن""الكامل:انظر(5)
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بم
الهنىالعذبالمورد

ث!ئبزفقة:ؤاسئفقا،شفتانآبيبئهمتخبيتةأئمؤترؤخ

قاتجزت،قتافبغئل!ئزري!فشغئل!ئزأقتةئننخزببئنضخر

بالختشه،فتتضز،الختشؤآزضيىإلىتجخثبرئزغتثداللهزؤجقاقغ

.........................،الاسئلاتماهل"هللاؤأتئم

.(1)ففخثم،إفريقيس:فقيل

المؤلفغيزرأيمتفماوعشرينثمالبسنةإفريقيةعاتمإن:المؤلف4وقو

.(2)أذكرهاللهارحمه

واسفها:،سفيانأبيبنتخبيبةأئم"وتزؤفي:اللهرحمهالمؤلفقالء

هاجرت،قنافعبدبنشصسعبدبنأميةبنخزببنضخربنتزفلة

اللةوأتئم،بالحبشةفتنصر،الحبشةأرضإلىتجخشبنغبيداللهزوجهامع

."الاسلاتملها

الاكثرين،قولوهو،زفلة:اسمهاخبيبةأئمأن:اللهرحمهالمؤلفورذكر

وكنيت،الإسلامإلىالسابقينمنوهيهند،:اسمهاأنإلىبعفهمهموذهب

حبيبة.بابنتهاحبيبةأئم

إلىحبيبةأئمزوحجحشبنعبيدالثهمعحبيبةوابنئهاحبيبةأئمهاجرت

أبووقاله.الأثير)3(ابنذكركذا.المدينةإلىبهارتجعتحبيبةأئم!انالحبشة

.(1/228)الحمويلياقوت"البلدان"معجم:انظر(1)

.أثبتناهماالصوابولعل،كلماتثلاثبمقداربياضالأصلفي(2)

.(7/534)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)
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مت!لاوعليهنعليهأزواجهذكر

بم

غئةؤأضذقها،الختشهبأزضيىؤهيئ!عاللهزشوذترؤتجها

أمتةئنغفزو!عاللهزشوذتغهمث،ديتابىمئهآزتغالتخاشي

غقان،ئنغثقانيكاخهاؤؤبيئ،الختشهآزضيىإلىفيقاالضفرئ

الغاعيى.ئنشييل!ئنخايذ:ؤييل

وآزتيين.أزبعشنةئؤقتت

.(1)ربلاعبدبنعمر

غبيداللهبنتحبيبةالحبشةأرضإلىهاجرمنفيعقبةبنموسىوذكر

هذهغبيداللهبنتلحبيبةئفردولم،سفيانأبيبنتحبيبة:بابفيتجخشابن

الحبشة.بأرضيىحبيبةلزوجهاوتدتأنهاأفهاترجمةفيوذكر.(2)ترجمة

أئمبانتتتنضرلماتجخشبنعبيداللهأن:قدامةبنمحمدأبووذكر

سفيانأبيبنحنظلةلأبويهاأخيهاوأئمأفهاوأن،بالحبشةوهقلث،مفحبيبة

بنعثمانعمةأميةعبنالعاأبيبنثصفيةكانرآبدريوتمعلىقتلهالذي

العا!.أبيبنعفان

الحبشة،بأرضيىوهياللهرسوذ"تزؤجها:الثهرحمهالمؤلفقالء

أميةبنعمزواللهرسوذبعثدينار،مئةاربغالتجاشىعنهوآصدقها

وقيل:،عفانبنعثماننكاخهاؤوييئ،الحبشةأرضإلىفيهاالضفري

.وأرشين"أربعسنةئوقيت.العاصربنسعيدبنخالد

.(4/1843)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)

.(4/9180)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(2)
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بم
الهننالعذبالورد

نأ:التزقيابنعن:""الكمالكتابفياللهرحمهالمؤلفذكر

:قالوخليفةغبيدةأبوقالوكذلك،سثسنةحبيبةأتمتزؤجاللهرسوذ

.(1)عبسسنة:ويقال

الضفريأميةبنعمرواللهرسوذبعثط:الذمياطيمحمدأبوشيخناوقال

الأصخ.علىالفحزمفيالئجاشيإلى

إتاها.فزؤجه،الهجرةمنسبعسنةالأولربيعفي:وقيل

غبيدالثهتحتكانتأنها:حبيبةأئمحديثمنوالنسائيداودأبوورؤى

وأمهرهاعيهرز،النبىالنجاشيئترؤجها،الحبشةبأرضيىعنهافمات،تجخشابن

.(2)ةت!خبنشزخبيلمعاللهرسولإلىبهاوبدث،دزهمآلافأربعةعنه

وأناشعرثما:قالتسفيانأبيت!نبحبيبةأئمآن:بسندهالربيروروى

علىتقوئمكانتأبرهة:لهايقالجاريهالتجاشيبرسوليإلاالحبشهبأرضيى

نإ:لكيقولالقيكإن:فقالتلها،فآذنت،علىفاستأذنتت،ودفنهثيابه

يقول:وقالت،بخيراللهبشرفي:فقلت،أرؤتجكيهأنإلىكتب!اللهرسوذ

آبرهةوآعطيث،فوكلقسعيد،بنخالدإلىفأرسلث،يمزؤجكمنؤكليلك

بماشرورآ؟أصابعيفيكانتفضهوخواتيتمعلىكانتافضةمنيح!وارين

منهناكوقنطالبأبيبنجعفزالنجاشىأمزالضث!ىكانفلما،بهتشرتني

.(35/175)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(1)

.(0335)والنسائي،(0712)داودأبورواه(2)

http://www.al-maktabeh.com



ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

الفهيمنالفذوسلئهالحمذ:فقال،الئجاشىوخطب،يحضرونالمسلمين

بشرالذيوأنه،اللهرسوذمحمدآوأن،اللةإلاإلةلاأنأشهدالجتار،العزيز

عليه.اللهصلىمريمبنعيسىبه

،سفيانأبيت!نبحبيبةأتمأزؤجهأنإليئكتمتاللهرسوذفإن:بعدأما

سكستثمدينار،مئةأربغأصدقتهاوقدعلأر،الثه4رسوإليهدعاماإلىفأجبت

القويم.يذيبينالدنانيز

وآستعينه،آحمدهدئهالحمذ:فقال،عالعابنسعيدبنخالذفتكلم

ودينبالفدىأرسقه،ورسوئهعبذاللهمحمدآوأناللة،إلاإلةلاأنوأشهد

.المشركونكرةولو،كفهالدينعلىيئظهرهالحق

بنمتحبيبةأئموزؤجئه!عاللهرسوذإليهدعاماإلىأجبثفقد:بعدأما

لرسوله.الثهفبارك،سفيانأبي

يقوموا،أنآرادواثمققبضها،سعيدبنخالدإلىالدنانيزالنجاشىودقع

التزويج،علىطعائمئؤكلأنتزؤجواإذاالأنبياءشتةفإن،اجيسوا:فقال

تفزقوا)1(.ثم،فأكلوا،بطعامفدعا

عليهالموأؤ،عفانبنعثمانإئاهازؤجه:البرعبدبنعمرأبوقال

بها.فجاءه،خ!نةبنشزخبيلاللةرسوذإليهاوبدث،وثريدآتخمأ

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(9301-4/9291)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(34.و7/128)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالهورد

زؤجهومرة،عثمانإياهازؤجهمرةالربيركتابفيكذا:عمرأبوقال

.عثمانوالعاقذالخاط!تالنجاشىيكونأنقتحتيئ،النجاشيإتاها

أربعةع!برالثهرسولعنوأمهرها،التجاشىخطبهابل:وقيل:قال

.العاصبنسعيدبنخالذعليهاوغقد،درهمآلاف

غقذ؟فيمناخئلفكماإتاهاع!يرراللهرسولنكاحموضعفيواخئلف

وهيتزؤجهابل:وقيل.الحبشةأرضمنزجوعهابعدبالمدينةنكحها:فقيل

والأصخ)9(.الاكئزهووهذا،الحبشةبأرضيى

فآجابهيتزؤجهاأن!عالنبيئمنطلبسفيانأباأن:"مسلم"صحيحوفي

.(2)كلذإلى

لأن؟مسلمأوهاممنئغذمماوهذا:الأثيربنالحسنأبوقال

يختلفثلم،سفيانأبيإسلامقبلبالحبشةوهيتزؤجهاقدكانكأبجرراللهرسوذ

علىدخلالعهذيئجذذالفتحقبلسفيانأبوجاءولما.ذلكفيالسيرأهل

.فشرذأنت:وقالت،الثهرسولنراشيىعلىيجيستتركهفلمحبيبةأئمابنته

اللهرسوذخطبهاالمدينةإلىفهاجرةالحبشةمنعادتلما:قتادةوقال

فتزؤجها.

عنقغمزورؤى.شهابابنعن،غقيلعن،اللي!ثروىوكذلك

.(1844-4/1843)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(1025)مسلمرواه(2)
http://www.al-maktabeh.com



الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

آبيث!ئبهئذ:واشفقا،شققةأئم:!عاللهزشوذؤترؤخ

ئننفزةئننتقطةئزقخرويمئننغقزئننغئداللهئننالفغيزةئزأقتة

ئنغئداللهشققةآبيمجئذقئقةؤكانتت،غايبئنئؤفيئنكغب

....................................غئلإ

سفيانأبيإلىالخبزبلغولما،بالحبشةوهيتزؤجهااللهرسوذأن:الرهري

.(1)أنفهيقرعلاالقخلذلك:قال،حبيبةأئمنكحاللهرسوذأن

بفحعولهاالمدينةبهاخ!نةبنشزخبيلقدتم:الكلاباذينصرأبووقال

وأربعين،اثنينسنةوتوفيت،معاويةأخاهازائرةدمشقوقلإمت،سنةوثلاثون

وهو،ستينسنةرجبفيمعاويةوفاةقبل:وقيل،وأربعينأربعسنة:وقيل

خيثمة.أبيابنذكره.غري!ث

.(2)بالمدينةأنهوالصحيح،بدمشققبزهاأنعساكرابنوذكر

واسفها:،سلمةأئماللهرسوذ"وتزؤفي:اللهرحمهالمؤلفقالبم

بنتقطة)3(بنقخزومبنعمروبنعبداللهبنالمغيرةبنأميةابيث!نبهند

عبدبنعبداللهسقمةأبيعندقبقهوكانت،غالببنلؤيبنكعببنمرة

.(7/128)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

الأسماءو"تهذيب،(69/131و2/184)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

ابنقولهو،"بالمدينةأنهوالصحح!:وقوله.(2/622)للنووي"واللغات

عساكر.

"نقطة".:الأصلفي(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االننالعذبالمورد

قخزوبم.ئنغقزئنغئلإاللهئنهلاليئزالأشل!

ؤهيئ،بالقلإيتهبالتميعؤديتت،نيت!ييؤاثتتيننشتةئؤقتت

آيخزفن.قيفوتةإن:ؤييل،ؤقاة!اللهرسولآزؤاجآيخز

وستين،ني!ثاسنةئوقيت،قخزومبنعمروبنعبداللهبنهلالبنالأسد

مبمونةإن:وقيل،وفاةاللهرسولأزواجآخزوهي،بالمدينهبالبقيعودينت

."يخرفنآ

الأسد.عبدبنسقمةبابنهاهذهسلمةأئمكنيت

تقذم،أميةأبوووالذهاهنداسقهاأنوالصحيخ،زفلةاسمها:قيل

هاجر،ربيعةبنعامربنثعاتكةوأفها،والسلامالصلاةعليهأعمامهفيذكزه

زينمت-اللهرسوذسفاهاالتي-تزةهناكلهفوتدت،الحبشةإلىزوخهابها

.(1)سلمةأبيأولاذودزةوعمزوسلمة

أهفهاسلمةأئموقتغ،سلمةأبوفهاجر،مكةوزوخهاهيقدمتثم

وحجبوه،يذهخلعواحتىسلمةابتهاوتجذبوا،منهوردوها،معهئهاحزأن

ئمسي،حتىتبكيبالآئطحيومكلئتخرفيفكانت،وتركهافهاجز،عني

بها،مافرأى،المغيرةبنيمنغفهابنيمنرجلفمز،سنةذلكعلىفبقيت

زوجهاوبينبينهافزقتم؟المسكينةهذهترحمونألا:المغيرةلبنيفقال

ثم،جخريفيابنيووضثبعيريورخلث،وتديعلئقزدواوؤلدها،

بالتنعيمكنمثإذاحتى،الثهخفقمنأخدمعيومابالمدينهزوجيأريدخرجت

.(2/462)للنووي،واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)
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بمالشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

أمية؟أبيابنةيائريدينأين:فقالالدار،عبدبنيأخاطلحةبنعثمانتميث

اللةإلاواللهلا:ث!لقأحد؟معكهل:فقال،بالمدينةزوجيأرلد:قلت

رجلأجثمافوالله،تفودنيفانطلقالبعير،بجطامفأخذهذا،وابني

شجرةإلىتنخىثم،بيأناخالمنزذبلغإذا؟منهاكرتمكانأراهالعربمن

استأخرثم،ورخلهفقذمهبعيريإلىقامالزواح3لافإذاخشهما،فاضطخغ

بجطامه،فآخذأتى،بعيريعلىواستويثزيمبثف!ذا،اركبي:لا!ىفو،كني

نظرفلما،المدينةبيقدتمحتىكذلكنصنعنزذفلمشزذ،حضفقادني

انصرفثم،القريههذهفيزوخك:قالبفباءعوفبنعمروبنيقريهإلى

.راجعا31(

المديح!.إلىهاجرتطعينةأولإنها:قيل

وأحدآ،بدرآ-سلمةأبايعني-شهذثم:الذمياطيمحمدأبوحنالا!ـه

الخرح،ترئثم،خرحهئداويشهرآفمكمث،بسهمغضدهفييومئذوزميئ

فهاتجرهمنشهرأوثلاثينخمسةرأسعلىالفحزمهلالفياللهرسوذوبعثه

إلىزتجغثم،ليلةوعشرينتسعآفغاب،قيدبناحبةجبلأوهو،9!طنإلى9

منأرحسنةالآيخرةخمادىمنخقونيثمالبمنهفمات،خرصقخ!افالمدينة

.(2)أربعسنةشوالمنتمينيغشرؤخقت،سلمةأئمفاعتذت،او!جرة

.(316-2/315)هشاملابن"النبوية"السيرة:ا!ظر(1)

"تهذيب:وانظر،سلمةبنعمرحديثمن(6761)""المستدركفيا!اكمرواه(2)

-المصادرومنمنهمامعكوفتينبينوما.(2/462)للنووي"واللغاتالأسمراء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

امرأةإني:4يخلافبئ:فقالت،الثهلرسولخطبهاعمزأن:النسائيوفي

قولك:"أما:وقالإليهافأرسل،الغيرةشديدةوإني،أيتامأئم!اني،ةئ!ي!ف

والغيرة،رسولهوعلىاللهعلىفكفهموالأيتائم،منكأسنفانا،ف!يسهي!إني

ليس:قالتأنهاوذكر،ةت!ي!ف:يئا!شلايذكرلم،"عنكئذهمتأناللهصأدعوا

شاهدأوليائكمنأحد"ليس:الثه4رسوفقالشاهدآ،أوليائيمنأحد

فزؤجه)1(.،الثهرسوذج؟زفقئم:عمرلابنهافقالتذلك"تكرهغاذبولا

وقيل:،أرجسنةأيضآشؤالفيإليهوجمعها،شؤالمنبقينلياليفيوذلك

ويمخشة،وصحفةوقذحأليفحشوهلهراشآوأصذقها،شقمةولدهااتاهازؤجه

الرحا)2(.وهي

دراهم.عشرةقيمتهقتاعآأصدقها:أنسقال:البزار""مسندوفي

.درهما33(أربعون:ويروى:البزارقال

جزةف!ذا،ماتتمابعدالمساكينألمخزيمةبنسبزينببيتوأدخلها

كعسبفيهافإذافنظرث،ويذر،وئزمةرحى!اذا،شعيرمنوإذا،فيهافاطلعت

.(2/05)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:وانظر،الأخرى=

فيأحمد-فسثة:ذكردون-ورواه،(5396)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

وانظر:سلمةأمحديثمن(6759)""المستدركفيوالحاكم،(1261)"مسنده"

.(90-8/89)سعدلابن"الكبرى"الطبقات

.(6/58)هثاملابن"النبوية"السيرة:انظر(2)

.(6897)""مسندهفيالبزاررواه(3)
http://www.al-maktabeh.com



ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

وأخذت،الئزمةفيغقهمدتهثم،فطحنظالشعيرذلكفأخذث:قالت،إهالةمن

.(1)غرسهليلةأهلهوطعاتماللهرسولطعاتمذلكفكان،بهفآدمتهالكع!ت

قؤطئالطلمةفيعليهادخلاللهرسوذأن:(2)"معروفابن"جزءوفي

:فقال،الطلمةفيأخرىليلةعليهادخلثم،فصاختابنيهازينبعلى

عليها)3(.أطألاانظروا

وقعهبعذاثنتينسنةسلمةأئمتزؤجالثهرسوذأن:البرعبدابنوذكر

.(4)شوالفيبهاوابتنىشوالفيعليهاعقدتذر

اثنتينسنةبدروقعةقبلبهاتزؤفيالثهرسوذإن:قالفإنهغبيدةأبووأما

التا!دخ)5(.من

تمريف،:(بدلي)قبلعلىناصر)6(بنالفضلأبيالحافظبخطورأيث

.(8/92)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

الحديث.فيجزءله،المحدث،الدمشقيعليأبو،معروفبنالقاسمبنمحمدهو(2)

.(6/43)للبغدادي"العارفين"هدية:انظر.(!535)سنةتوفي

.(1/43)بكاربنللزبير"النبيأزواجكتابمن"المنتخب:انظر(3)

.(4/1192)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

.(6763)للحاكم""المستدرك:انظر(5)

بالشلامي،المعروف،الأديب،الحافظ،البغدادي،محمدبنناصربنمحمدهو(6)

خلكانلابن"الأعيان"وفيات:انظر.(!055)سنةتوفي.الجوزيابنعنهأخذ

(4/293).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

بدر.وقعةبعدتزؤجهاوإنما،خطأهذا:وقال

ودينت،بالمدينةمعاويةبنيزيذولايهفيشوالفيسلمةأئموماتت

.(1)خيثمةأبيابنذكره،بالبقيع

"صحيحه"فيروىمسلمآلأن؟الصحيحوهو:محمدأبوشيخناقال

سلمة،أئمعلىدخلاصفوانبنوعبدالله،ربيعةأبيبنعبداللهبنالحارثأن

وخلافهالربيرابنأيامفيذلكوكان،(2)هبثف!خئالذيالجيشعنفسألاها

ستين،سنةرجبمنتمينيثمالبالخميسيوئمأؤتهاوكان،معاويةبنيزيذ

الأولربيعشهرمنالبدرليلةيزيذومات،معاويةفيهماتالذياليوئموهو

وستين.أربعسنة

الحسننعيجاءهاأنهرويلأنه؟الستينبعدتوقيت:الحذاءابنوقال

علي.ابن

سنةعاشوراءيوتمالحسينقبلوكان،الصحيحوهو:عساكرابنقال

وستين.إحدى

وأرمضانفيتوفيت:وقيل.وأيامبسنهعائشةبعذتوفيت:ويقال

المؤمنينأمهاتآخزوهي،سنةوثمانونأرجولهاوخمسينتسعسنةشوالي

.(3)لوقعلىوفاة

.(2/625)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

.(2882)مسلمرواه(2)

.(112-3/012)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

تغفزئننيىئا!بئننتجخمثيىبنمتزئت!ت:!عاللهزشوذؤترؤخ

خرئقةئزأشل!ئندوودآنئنغئمئزكبيرئننفزةئنضبيرةائفي

ؤهيئ،غذنآنئننقغل!ئننيرارئزفضزئنإئتاشئنفذليكةائن

زئدقؤلاةمجنذقئقةؤكانتت،الفطيبغئدب!ئبأميقةغقيهبئث

تغمذؤلئم،الشماءمنةاتإ*هللاقرؤتجقا،قطقققا،خايىثةائن

...............لأزؤاجتفوذكانتتآئهاؤضخغقيقا،

زيدبنسعيدعليهايمليئأنأوصتأنهاالبرعبدبنعمرأبووروى

سنةماتزيدبنسعيذفإن؟مشيهلوهذا،(1)المدينةأميزمروانأ9وكان

.(2)وخمسينإحدىأو،خمسين

موتأآيخرهن:عطاءوقال:قالموتأ،نسائهآخروهي:حزمابنقال

ؤقئم.وهذا:قال،صفية

بنتجخشبنمتزينمتاللهرسوذ"وتزؤفي:اللهرحمهالمؤلفقالء

خزيمةبنأسدبندودانبنغنمبنكبيربنفرةبنضبرةبنتغفربنرئاب

عمفث!نبوهي،عدنانبنقغذبننزاربنفضربنإلياسبنفذليكةابن

فطققها،حارثةبنزيدمولاةعندقبقهوكانت،المطلبعبدبنتأميمة

لأزواجتقوذكانتأنهاوصخ،عليهاتغمذولمالسماء،منإتاهاللهوترؤجها

منه.معكوفتينبينوما،(4/1921)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(2/458)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

شئعقؤقينمي*هللاؤزؤتجيي،آتاؤكنزؤتجكن:!عالتبيئ

.شقاؤات

بالتميع.ؤديتت،مجشرينشتةبالقلإيتؤئؤقتت

ئوقيت.(9)سماواتسبعفوقمناللةوزؤجني،آباؤكنزؤجكن:!النبيئ

.8بالبقيعودفنتعشرينسنةبالمدينة

النبيغقةالمطلبعبدبنتأميمةأفها،الحكمأئم:ئكتىهذهزينمث

،الإسلامقديمةوهي،زينبالثهرسوذفسفاها،تزةاسفهاكان،السلامعليه

الله،رسوليمولىحارثةبنزيدتزؤجهاقدوكان،المهاجراتمنوهي

وطققها.ؤطرآمنهازيدقضىفلما،رسولهوشنةاللهكتالتييعفمهاتزؤجها

قالمجذئهاانقضتلما:قالأنسطريقمنوالتسائيمسلمروى

الله4رسوليقالفلما:زيدقاللها"فاذكرني"اذهب:لزيد!الله4رسو

فقلت:،البابإلىظهريفجعلث،إليهافذهبت،عينيفيغالصتذلك

أوامرحتىشيئآلأحدثكنمثما:قالت،يذكركاللهرسوذبعث!زينمثيا

زتر*!اؤظرا،!اهـضتئ:الآيةهذهاللهفأنزلمسجدها،إلىفقامت،ربي

.(2)ندإبغيرعليهايدخلالثه4رسوفجعل،137:رؤتجنبهها(11!حزاب

!ه.مالكبنأنسحديثمن(6984)البخاريرواه(1)

.(8185)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(1428)"صحيحه"فيمسلمرواه(2)

نأإليهاأنظرأنأستطيعماحتىصدريفيعظمترأيتها"فلما:وفيهما

."...ذكرهافياللهرسول
http://www.al-maktabeh.com



ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

مذكوزقال:قالالشاعرزيدبنكميتترجمةفيعساكرابنوروى

أختيفأرسلمث،مجذةخطبني:قالتزينبعن،تجخشبنتزينمتمولى

وشنةربهاكتاقيئعفمهاممنهيأين:فقال،أستشيرهاللهرسولإلىخفنة

،مولاكغقتكبنتأتزؤج:وقالتخفنةفغضبت،حارثةبنزيد:نبيها

ؤزس!وئه*آلئةقضىإداؤلافومتؤيمؤمز،ؤمماكان:اللهفأنزل،أيضآزينمثوغضبت

.136:الأحزاب9الآيةالههآترأ

طققني،ثمزيد،فتزؤجنياللهص،آستغفرإني:الثهرسولإلىفأرسلت

مكشوفةوأنابيتيعليئدخلقدالثهرسوذإلاأعلملممجذتيانقضتفلما

إشهاد،ولايخطبةبلااللهرسوذ:فقلتالسماء،منآفرأنهفعلصتالشعر،

.الشاهذ")1(وجبريلالمزؤفي"اللة:قال

خصير،سنة:قتادةوقال.الهجرةمنثلاثسنةتزؤجها:عبيدةأبوقال

.(2)سلمةأئمبعذتزؤجها:إسحاقابنوقال

علىأربعسنةالقغدةذيلهلاليتزؤجها:محمدأبوشيخناوقال

ولحمآ.خبزآالمسلمينوأطعم،الصحيح

وكانت،سنةوثلاثينخصيربنسطيومئذوهي،واحدةشاة:حزمابنقال

.وتتصذقوتخرزتدئغوالصدقةالخيركثيرة

.(05/229)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(7/138)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

ئننثالخاليئننخرئقةت!ئبزئت!ت:!باللهزشوذؤترؤخ

ئننصغضقةئننغايمرئزهلاليئننقتافبغئل!ئننغفروئننغئلإالله

الق!ايمين،إطغامجهايكثرة؟القشلإينأئمئشقىؤكانتت،فغاوتة

الخارث،ئننالظقئليعنذ:ؤقيل،تجخشييئننغئلإاللهتختوكالتت

آضخ.لأؤذؤا

قال:قالتعائشةعن:طلحةبنتعائشةحديثمنمسلموفي

فلما،اليدينقصيرةوكانت،يدآ"آطولكن،بيلحوقآ"أسرعكن:الله4رسو

.(1)الصدقة:اليدبطولأرادماأنغيمنائوفيت

الثهرسولنساصأولوهي،سنةوخمسينثلاثبنثوهيوئوفيت

النعش.عليهاجعلامرأة4أووهي،الخطاببنعمرعليهاوصلى،بعدهموتآ

.(2)بالبقيعودفنت،المؤلف!ذكركما،عشرينسنةوفاتهاأنوالمشهور

وعشرين.إحدىسنةتوقيت:خياطبنخليفةوقال

بنخزيمةبنتزبنهمتاللهرسوذ"وتزؤقي:اللهرحمهالمؤلفقال*

ضفصعة،بنعامربنهلالبنقنافعبدبنعمروبنعبداللهبنالحارث

عبداللهتحتوكانت،المسلايناطعامهايكثرة؟المسلاينأئمئسفىوكانت

أصخ.والأوذ،الحارثبنالطفيلعند:وقيل،جحشابن

المستدرك"فيالحاكماللفظبهذاورواه،بنحوه(4522)"صحيحه"فيمسلمرواه(1)

(6776).

.(7/541)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)
http://www.al-maktabeh.com



التلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

:ازي!ي!تإلأمجئذةتفتثؤلئم،الهخزةيمنثلاثشتةؤترؤتجها

ثلاثة.أوشفزين

وأشهرينيسيرأإلاعندهتلبثولم،الهجرةمنثلاثسنةوتزؤجها

."ثلاثة

وثلاثينأحدرأسعلىرمضانشهرفيهذهزينحتالثه4رسوتزؤج

عبدبنالحارثبنالظفيلعندقبقهوكانتبشهر،أحدقبلالهجرةمنشهرآ

،الحارثبنغبيدةأخوهفتزؤجهافطققها،،فصيبنقنافعبدبنالمطلب

أمزهاجعقتخطبهاولما،اللهرسوذعليهافخلفشهيدآ،بدريوتمعنهاففتل

المساكين،أئمئسقىوكانت،ونشآأوقيةعشرةاثنتيوأصدقهافتزؤجها،إليه

إليهم.واحسانهالرأفتهاالجاهليةفيبذلكئسمىكانت

تجخش.بنعبذاللهتحمتكانت:البرعبدابنوقال

-شهابابنقاله:وقال-الثه4رسوفتزؤجهاأحديوتمعنهاقتل:وقيل

.(1)ثلاثسنة

جماعة.قالهوهذاثلائة(،أوشهرينيسيرآإلاعندهتلبث)ولم:وقوله

.غيرهوقاله،(2)ربلاعبدابننقله

أشهر،ثمانيةعندهقكثتإنها:محمدأبووشيخناالجوزيابنوقال

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1853)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

(7/142).

السابق.التعليق:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افننالعذبالورد

ضزارأبيئننالخايىثت!ئبخؤيرتة:مج!اللهزشوذؤترؤخ

شبت!ت،الخرامجئةالفضطيقيئنقايلثئزغائدئنالحارثائن

ئزقئ!ميىئنتابيبشفمييقؤقغت،الفضطيقيتييغزؤةفي

فيؤترؤتجقايمتاتتقا،!عاللهزشوذققضىقكاتتها،،شقاس

.ني!يضخؤيمسثشتةالأؤليزبيعفيؤئؤقت!ت،الهخزةيمنث!يي

عليهاوصقىشهرآ،وثلاثينتسعرأسعلىالآخرربيعشهرآخرفيوئوقيت

نحوها)1(.أوسنةثلاثينيح!ئهاوكان،بالبقيعودقنها،الثه4رسو

أخثهذهزينبإن:الخرجاني)2(العزيزعبدبنعليالحسنأبووقال

.(3)لغيرهذلكأرولم:البرعبدابنقال،لأمهاالحارثبنتميمونة

بنالحارثبنتطخؤيرتةاللهرسوذ"وتزؤفي:الثهرحمهالمؤلفقال8

فيشبيت،الخزاعيةالفصطيقبنمالكبنعائذبنالحارثبنضيرارابي

فكاتبها،،شقاسبنقبسبنثاب!بسهمفيفوقعت،الفضطيقبنيغزوة

فيوئوقيت،الهجرةمنسثسنةفيوتزؤجهاكتابتها،اللهرسوذفقضى

."وخمسينسثسنةالأولربيع

بنثابتسهمفيصارتهذهخويريةأنالفزيسيعغزوةفيتقذم

.(12.و3/161)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(1)

،الطبريتاريخواختصار،كبيرتفسيرله،بالريالقضاةقاضي،الشاعر،الفقيه(2)

.(1/160)شهبةقاضيلابن"الشافعية"طبقات:انظر.(!392)سنةتوفي

.(4/1853)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

بنمالكبنشزحبنالشفرينذيصفوانبنمسافعتحتوكانت،قيس

الفريسيع)؟(.يوتموفتل،الفصطيقخزيمة

فيالنبيئفحؤل،تزةاسمهاكانجويرتةأن:"مسلم"صحيحوفي

.خويرتة)2(فسقاها،اسمها

.(3)ةنسعشرينبنثوأناع!يروالثهرسوذتزؤجني:قالتوعنها

كألجيرراللهرسوليفدومقبلرأيث:خويريةقالت،بسندهالحاكموروى

اللهرسولمقدتمفلما،جخريفيوقعحتىيثرقيمنيسيرالقمزكأن:لياليبثلاث

الرفدا)4(.رجوثوشبينا

منأسيركلمجتقضداقهاجعلاللهرسوذإن:يقال:الواقديوقال

قومها)6(.منآربعين:وقيلالغصطيق)5(،بني

شفمفيجويريةوقعت:قالتعائشةحديثمنداود"أبي"سننوفي

العينفيلها،قلاحةذاثامرأةوكانت،نفسهاعلىفكاتبت،قيسبنثابمب

،(7/63)الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(4/4180)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)

.(2/036)للنووي"واللغاتالأسماءو"تهذيب

!ا.عباسابنحديثمن(0421)مسلمرواه(2)

.(6781)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

.(6781)""المستدركفيالحاكمرواه(4)

الشعبي.قولمن(19131)""المصنففيالرزاقعبدرواه(5)

مجاهد.قولمن(51312)""المصنففيالرزاقعبدرواه(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالورد

زأيئهاالبابعلىقامتفلماكتابتها،فيع!يرراللهرسوذتسأذفجاءتحبما،

فقالت:،رأي!ثالذيمثلمنهاسيرىاللهرسوذأنوعلصثمكانقا،كره!ث

فيماللث"فهل:فقال،يئعيننيوجئئلث،نفسيعلىكاتبثإني!اللهرسوذيا

قالت:،وآتزؤجك"كتاتكعنك"أؤدي:قالهو؟وما:قالت"؟كلخيرهو

منأيديهمبينماأرسلواتزؤجهااللهرسوذأنالناىشجغفلما،فعلتقد

أعظتمكانتامرأةرأينافما،الثهرسولأصهاز:وقالوا،وأعتقوهم،الشبي

بنيمنبيتأهلمئهمناكثرسببهافيأعتق؟منهاقومهاعلىبركة

الفصطيق)1(.

فلما،ابنتهيفدي-قومهآشرافمنوهو-أبوهاقدتمشبيتولما:قيل

معهكانامنهابعيرينفيقزيخمت،بهايفتديهاالتيإبلهإلىنظرالعقيقوصل

الإبل،بباقيأقبلثم،العقيقلثمعابمنش!عبفيفغتبهماأفضلها،من

غتبتالقذانالبعيران"فأين:اللهرسولفقال،ابنتيفداءهذامحمد!يا:فقال

وأنك،اللهإلاإلةلاأنأشهد:الحارثفقال،وكذا"كذاب!ثمعببالغقيق

الحارثفاسلم،اللهإلاذلكعلىاطلعومامنيذلككانلقد،اللهرسوذ

فأئي،البعيرينإلىوأرسل،قومهمنوأناشلهابنانمعهوأسلم،مكانة

وخطبها،فآسلمت،ابنتهإليهودفع،الثهلرسوليكقهاالإبلفدفع،بهما

فنكحها)2(.اللهرسوذ

.(3931)داودأبورواه(1)

.(182-3/172)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(2)
http://www.al-maktabeh.com



الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

أبيئننآخط!تئننختشبئتضمئة:!عاللهزشوذؤترؤخ

مجفزانئزقازونؤتل!يمن،التضرتةالخرزجئنكغبئزتختى

شتةخئتزفيشبتت-الشلائمغقيهمامجفزانئزفوشىأيخي-

قتلة،الخقيقيأبيئزيمتاتةتدتقئقةؤكالتت،الهخزةمنشئع

ؤئؤقتتضذاقها،مجتققاؤتجقل،ضمتةؤأغتق،!عاللهزشوذ

خضيمين.ستة:ؤييل،وثلاثينستشتة

الثهرسوذفأعتقها،اليمينملكمنخويريةكانت:الشعبيوقال

.(1وتزؤجها)

عليهاوصقى،وخمسينستسنةالأولربيعشهرفيبالمدينةوئوفيت

توفيت:وقيل،سنةسبعينبلغتوقد،المدينةواليوهو،الحكمبنمروان

.(2)وستينخمسبنتوهي،خمسينسنة

بنخعيت!نبضفيةاللهرسوذ"وتزؤفي:اللهرحمهالمؤلفقال+

مجمرانبنهارونولدمنالتضريةالخليرجبنكعببنيحىأبيبنأخطت

،الهجرةمنسبعسنةخيبرفيشبيت،السلامعليهماعمرانبنموسىأخي

وجعل،صفيةوآعتق،اللهرسوذقتقه،الخقيقأييبنيمنانةتحتقبقهوكانت

."خمسينسنة:وقيل،وثلاثينث!سسنةوئوقيتضداقها،مجتقها

.(5/452)"النبوية"السيرةفيإسحاقابنرواه(1)

.(4/28)للحاكم(المستدرك":انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهنىالعذبالوردبم

ياء-ثمأيضآ،وئك!ر،مضمومةفهملةبحاء-خعىبنتهذهصفية

بن-مهملتينوعينبسين-شغتةبن-مهملةوطاءمعجمةبخاء-أخطبابن

.النحامبنالتضربنحبيبأبيبنالخزرجبنكعببنغبيدبنثعلبة

إسرائيلبنيمن،"الكمال"كتابهفيالثهرحمهالمؤلفررنسبهاساقهكذا

تزةأفهاالسلامعليهعمرانبنهارونولدمنثم،يعقوببنلاويبنيمن

تزؤجهاالتضير،أخوةفريظةبنيمنسموءلبنرفاعةأخثشقؤءل)1(،بنت

سنة.عشرةسبغتبفغولماللهرسوذ

خيبرعاتمالثه4رسوسباها:""الكمالكتابهفياللهرحمهالمؤلفقال

وقغقمرآأنرأتذلكقبلصفيةوكانت،(2)عبسسنة،رمضانشهرفي

إنك:وقال،فيهأثرضربةؤخههافضرب،لأبيهاذلكفذكرتجخرها،في

وجههافيالأثرترذفلم،العربضيكعندتكونيأنإلىعنقلثتتمذين

سلامعندوكانتالخبر،فأخبرته،ذلكعنفسألها،الثهرسوذبهاأئيحتى

خيبر،يوتمعنهاققتل،الحقيقأبيبنيمنانةعليهافخلفتففارقها،،مشكمابن

.(32ائيشمنهمالأحل!تيذولم

صارتثم،دحيةسهمفيصارتصفيةأن:ومسلمالبخاريوفي

فأعتقها،لنفسهواصطفاها،بهابنىالزوحاءسدإلىبهافخرقي،اللهلرسول

.(35/012)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(1)

السابق.المصدر:انظر(2)

.(7/184)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

ضذاقها)1(.عتقهاوجعلوتزؤجها،

بم

ععندخصووهو،ذلكفييختلفونلا:البرعبدبنعمرأبوقال

وكانت.(2)هتفأيحكممخالفأالنساءفيحكمهكانإد"خيرر،لهالفقهاءأكثر

دخل،فاضلةعاقلةحليمةوكانت،وشويقبتمرعليهاوآولم،جميلةجارية

وحفصةعائشةأنبلغني:قالت"؟كل"ما:فقال،تبكيوهياللهرسوذعليها

وفي-الثهرسولغئمبناتنحن،صفيةمنخيرنحن:ويقولان،منينالا

تكنكيف:قلمب"ألا:اللهرسوللهافقال-يهوديابنةأنمب:قالا:رواية

.(3)"دمحموزوجي،موسىوعمي،هارونوأبيمنيخيرأ

قاهثبنيصهربنعمرانوهو:(عمرانبنهارونؤتد)يمن:قوله

السماءفياللهرسولمرآه،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنلاويبنعازرابن

الإسراء)4(.ليلةالخامسه

.(5136)ومسلم،(0212)و(436)البخاريرواه(1)

.(4/1872)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

فيوالحاكم،(24/75)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواهاالأولىالرواية(3)

عنها.اللهرضيصفيةحديثمن(6790)""المستدرك

!نه،أن!حديثمن(3894)والترمذي،(9189)النسائيرواهاالثانيةوالرواية

ذلك.لهاقالتحفصةأن

حديثضمنصعصعةبنمالكحديثمن(164)ومسلم،(3035)البخارىرواه(4)

الطويل.لإسراءا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افنىالعذبالمورد

لحيتهتكا؟أسودونصفهابيضاءلحيتهونصفث:"دمشق"تاريخوفي

شزئه.تضر!ث

بنهارونقومهفيالمحئسبهذا:قالهذا؟من!جبريليا:قلت

.مجمران

أحد.بجبلهارونقبزأنأحدفيوتقذم

الذيالتابوتلأن؟بذلكشمي،اللهنبيئفهو:السلامعليهموسىوأما

الماء،:بلغتهموالمووشجر،ماءفيؤحذفرعونآذالتقطهحينفيهكان

التقطه:الذيواسم،عمرم:باليبرانية،أبوهومجمران.الشجرهو:والشا

.(1)ةنسوثلاثينوسبعةمئةئوفيحتىمجمرانغفزوكان،صابوت

عمرهكانماتولماالسادسه)2(،4السمافيموسىاللهرسوذورأى

سنة.وعشرينمئة

قال:(وثلاثينستسنةتوقيتصفية)إن:اللهرحمهالمؤلفوقول

.(3)ضعيفغريمثهذا:النووي

ضمنالخدريسعيدأبيحديثمن(3/513)"دمشقتاريخ)فيعساكرابنرواه(1)

الطويل.الإسراءحديث

حديثضمنصعصعةبنمالكحديثمن(164)ومسلم،(3035)البخاريرواه(2)

الطويل.لإسراءا

.(2/416)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)
http://www.al-maktabeh.com



ال!ثلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

ئنخرفيئننالخايىثت!ئبقيفوتة:!عاللهزشوذؤترؤخ

ضغضقةئننغايمرئنهلاليئزغئلإاللهئززؤيتةئزالفريمئزئخير

.غتاسئننؤغئلإاللهالؤييلإ،ئننخايل!خاتةؤهيئ،فغاوتةائن

به،ؤقاتت،ييهبقاؤتتى،ب!رلهت!صاللهزشوذترؤتجها

منترؤخقنآيخزؤهيئ،قكةيمنآفتالييشغهعلىقاءؤفؤ

ؤيي!تين.تلاثشتةئؤقتت،الفؤيميينأققاب

.(1)خمسينسنةمعاويةزمنرمضانفيتوفيت:البرعبدابنوقال

اثنتينسنةتوفيت:يعني:وقيل:الدمياطيمحمدأبوشيخناقال

وغزض،أزضقيمةدرهمألفمئةوؤليثت،بالبقيعودلهنت،وخمسين

يهودئآ)2(.وكان،بثلثهاأختهالابنوأوصت

بنالحارثبنهمتميمونةاللهرسوذ"وتزؤفي:اللهرحمهالمؤلفقالء

ضغصعةبنعامربنهلالبنعبداللهبنزوببةبنالفرمبنبجيربنخرن

تزؤجها،العباسبنوعبداللهالوليدبنخالدخالةوهي،أمعاويةبن9

مكة،منأميالتسعةعلىوهي،بهوماتت،فيهبهاوبتى،بشرفاللهرسوذ

."وستينثلاثسنةئوقيت،المؤمنينأقهاتمنتزؤفيمنآخزوهي

عامريةوهي،المبارذوالميمون،البركةوهو،الئمنمنمشتقة:ميمونة

.(4/1874)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(8/128)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

ثميف،والد-ومنبهسعدأخيمعاويةابنيخشمأخيضغصعةبنعامربنيمن

قوازن.بنتكرأولا؟-منبهبنعمرو:واسمه

بنعوفبنتهندأضها،ميمونةاللهرسوذفسفاها،تزةاسفهاوكان

كنانة.من:وقيل.جفيرمنحماطةبنالحارثبنزهير

،الحارثبنتميمونةخطباللهرسوذأنعباسابنعن،مجقسموعن

سبعسنةشوالفي"!رزالنبىفتزؤجها،(1)العباسإلىأمرهافجعلت

.(2)ي!رفي

بعيرعلىوكانتالخاط!ثجاءهاولما:""التعريففيالشهيليقال

غ!برر.اللهلرسولعليهوماالبعير:وقالت،البعيرعلىمننفسهازقت

،محرموهوميمونةالثه4رسوتزؤفي:قالعباسابنعن،عكرمةوروى

.القضاءغمرهفيوتقذم.ب!رف)3(حلالموهوبهاوبنى

وخقفففارقها،،الئقفيعمروبنمسعودعندالجاهليةفيوكانت

نضربن؟ؤعبدبنقيسأبيبنالعرىعبدابناحويطبأخورفمأبوعليها

الله.4رسوفتزؤجها،عنهاوتوفي،لؤيبنعامربنل!جبنمالكابن

.(93012)الكبير"المعجم)فيالطبرانيرواه(1)

البرعبدلابن"الاستيعاب"و،(8/132)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(2)

(4/1916).

.(1154)البخاريرواه(3)
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

أبيبنشخبرةعند:وقيل.العرىعبدبنفروةعندكانت:وقيل

.(1)رفم

رفم،أبيأخيالعرىعبدبنحويطبتحتكانت:حزمابنوقال

بنخالدأئمالضغرىولبابة،عباسبنعبداللهأئمالكبرىلبابةأختوهي

أسماء:لأمهنوأخوائهن،وأملأبفريلة:خقيدوأئموعرةوغضماءالوليد

.(2)سيمغبناثوسلامةوسلمى

وقيل::قالقرقولابنذكره:مكة(منأميالتسعةعلى)ب!رفي:قوله

عشر.واثنا،وتسعة،سبعة

ستة:غبيدأبووقال،(3)عشرة:""المستدركفيالحاكموقال

.(4)أميال

عساكرابنونقله،البرعبدابنقاله:(وستينثلابسنة)توفيت:قوله

.(5)وستينسهمثسنة:أيضأويقال:البرعبدابنقال،الففمئلعن

للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب"و،(7/294)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(1)

(2/961).

.(4/5911)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(2967)للحاكم"المستدرك":انظر(3)

.(3/735)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(4)

عساكرلابن"دمشقتاريخ"و،(4/1918)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(5)

(3/225).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االننالعذبالمورد

.(1)وخمسينإحدى:وزاد""الكمالكتابهفيأيضآالمؤلف!وذكرها

فيالأصخعلى:وقال،الذمياطيمحمدأبووشيخنا(2)خياطبنخليفةقاله

سنة.ثمانينبلغتوقدعائشةحياة

وخمسين.اثنتينسنة:وقيل

ثلاثوسنة،وخمسيناثنتينسنة:قالمنقولفي:النوويقال

صرحوقد،باطلةشادةالثلاثة4الأقواهذه:وستينستوسنة،وستين

فيفإنيبطلهاما""الصحيحوفي،عساكربنالقاسمأبوالحافظبضعفها

ن!ف،عباسبنعبذاللهعليهاوصلى،(3)عائشةقبلتوفيتأنها:""الصحيح

يخلاف)4(.بلاالستينقبلماتتعائشة

أبوذكره،(5)وثلاثينثمالبسنة:وقيل:وفاتهافيالجوزيابنوقال

أنهاالخؤانيأسعدبنمحمدبنمحمل!التسابةبخطورأيت،البكريعبيد

والذيشرفإلىالرجالمناكبعلىعباسبنعبداللهفحملها،بمكةماتت

لأن؟مكةمنأخرجوني:فقالت،بمكةاعتلتأنهاالتكريعبيدأبوذكره

إلىشرفإلىبهاآئؤاحتىفحملوها،بهاأموتلاأنأخبرنيالثهرسوذ

.(35/312)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(1)

.(3/225)عساكرلابن"دمثقتاريخ":انظر(2)

قصة.وفيه،الأصمبنيزيدعن(6799)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

.(2/961)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(4)

.(25:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(5)
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

.(1)وثلاثينثمافيسنةهناكفماتت،تحتهااللهرسوذبهابتىالتيالشجرة

وهمتإن!ؤاثر%برمؤصمنة:تعالىقولهفنزلللنبينفسهاوهبتأنهاوروي

.(2)051:لأحزابا9لآية(ايلئبئنقسها

بنخالد-الوليدأبو:وقيل-سليمانأبوهو:الوليدبنخالدوأما

ئبابةأفه،المخزوميالفرشيمخزومبنعمربنعبدالثهبنالمغيرةبنالوليد

تريش،أشرافيأحدءبحيلا،النبيزوحميمونةأختالحارثبنتالضغرى

الخيل.وآمجتةالفئةوإليه

الجيش.بهيمجهزونمافيهايجمعونيفمربونهافكانوا،القئةأما

الخزب.فيقريشخيلعلىالمقذميكونكانفإنه،الآمجتةوأما

وقيل:،ذلكقبل:وقيلوخيبر،الحديبيةبين:فقيل،إسلامهفيواختلف

يومئذاللهرسولوسماه،ذكرفيهالهوتقدممؤتةغزوةوحضر،ثمالبسنة

وحنينآ،مكةوفتحخيبروشهد،الجهاتإلىيبعثهاللهرسولوكان،اللهسيف

.(3)النواويقاله

قبلالثهرسولمعمشهدلهتمهمخلاأنه:بكاربنالرئيرعنأيضأونفل

مكة.فتح

.(3/736)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(1)

.قتادةعن(6803)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

للنووي"واللغاتالأسماءو"تهذيب،(2/423)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

(1/174).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االنىالعذبالموردبم

..،غشزةإخذىؤفن،يا!تلايمنبهندخلققخفقةققلإ؟

ضغديبنوالجقداموجابرعباسابنمنهمالصحابةمنجماعةعنهروى

منشعزفيهاققنسوةلهوكان،دمشقوافتتح،التابعينمنوجماعةكرب

الوفاةحضرتهولمامنصورآ،4يزافلا،وببركتهبهتستنصراللهرسولشعر

وفيهإلالثمئرموضغتذنيفيومانحوها،أوزخفمئةشتهدتلقد:قال

الخبناء،آعيننامتفلا،فراشيعلىأموثأناوها،زفيةأوطعنةأوضربة

خلافةآخرفيوئوفي،بهافتتزشوأنا،الثهإلاإلهلامنأرجىغقلمنومالي

مشهوزوقبرهبحمم،وفاتهوكانت،وعشرينإحدىسنةالخطاببنعمر

منها.ميلعلى

.(1)الأولوالصحيح:النوويقال.؟حيمقاله،بالمدينةتوفي:وقيل

اثنتينسنةممزلهفيئوفيأنهفدامةبنمحمدوأبوالزشتاطيوذكر

ين.وعشر

ومعخالدتعيهرجلآأن:"الدعوة"مجابيكتابهفيالدنياأبيابنوذكر

خلآ،اللهجعله:قالختما،:قالهذا؟ما:خالدلهفقال،خمرفيهزنالرجل

.(2)آلخفوجدته،ففتحته:الرجلقال

وهنالنساء،منبهندخلمنخملة"فهذه:اللهرحمهالمؤلفقالء

."عشرةإحدى

.(1/175)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

.وغيرهدثاربنمحاربعن(16/253)"دمشق"تاريخفيعساكرابنورواه(2)
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

نأغقيلبنمحمدبنوعبدالله،الرهريعن""ا!ليلفيالحاكمذكر

المذكورابوذكر،الجوزيابنالفرجأبوقالوكذا،عشرةاثنتاع!يررالنبيأزواقي

ريحانةهيعشزالثانيةوأن،الثهرحمهالمؤلفثذكرهمالذينعشرةالإحدى

النضيربنيمنزيدبنشمعونبنخناقةبنعمروبنزيدبنشمعونبنت

فنسبها،(1)الحكم:لهيقال،قريظةبنيمنرجلآفزؤجةوكانت،فريطةأخو

محمد.أبوشيخناذكره،فريظةلبنيبعضهم

.(2)قريظةبنيمنأنهاالاكثر:البرعبدابنوذكر

:يقولوبعضهم،زوجةإنها:يقولفبعضهم؟(3)اهيفالعلماءواختلف

اليمين.يملكؤطئهاإنه

لياليفيوذلك،فريظةبنيشئيفيوقعتؤسيمةجميلةامرأةوكانت

خصمي.سنةالقغدةذيمن

فخترها،(4)اللهرسولضمىفكانت،ستسنة:الجوزيابنوقال

اثنتيوأصدقهاوتزؤجهافآعتقها،الإسلاتمفاختارت،ودينهاالإسلامبين

سلمىالمنذرأمبيتفيسثسنةالفحزمفيبهاوأعرسونثئأ،أوقئةعشرة

.(25:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(1)

.(4/4718)البرعبدلابندا"الاستيعاب:انظر(2)

.""فيهم:الأصلفي(3)

.(25:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

وضربحيضةعندهاحاضتأنبعدالنخاريةعبيدبنعمروبنقيسبنت

البكاء،فأكئرب،تطليقةفطققها،عظيمةغيرةعليهفغارت،الججابعليها

عندهماتتحتىعندهوكانتفراتجغها،الحالتلكعلىوهيعليهافدخل

.(1)بالبقيعودقنها،الوداعجخةمنقزجغه

مجتقهابينخترهاله!انه،اليمينبملكيطؤهاكانإنه:وقيل:شيخناقال

الأقاويليأثبثالأوذوالقوذ:قالالمفذ،فاختارت،الملكأو،والتزويج

فييأتيشمعونووالدها.العلمأهلعندالأمزوهوعمر،بنمحمدعند

كمازوجةعشراثنتالهيكونهذافعلى،تعالىاللهشاءإناللهرسولقوالي

بنتوزين!ثخديجة:وفاتهقبلثلاثةمنهنمات،(2)وغيرهالزهريعنلفل

.السلامعليهعنهنماتتسعةوبقي،هذهوريحانةخزيمة

جماعةفإن،غيزهذكرهماترتيبغيرعلى-الثهرحمه-المؤلفثوذكرهن

وقيل:،شودة:قيلثم،يخلافبلاخديجةأولهنأنذكرواالفؤزخينمن

أئموبعدها،خزيمةبنتزينثوبعدها،حفصةمنهماالأخيرةبعدثم،عائشة

وبعذها،زيحانةوبعدها،خويرتةوبعدها،تجخشث!نبزين!ثوبعدها،سلمة

العظيمعبدمحمدأبوذكره.(3)ميمونةوبعدها،صفيةوبعدها،حبيبةأئم

لابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح(8/130)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(52:)صالجوزي

.(131-8/130)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(2)

=الأسماءو"تهذيب،(29:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهومتلقيح":انظر(3)

http://www.al-maktabeh.com



ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

.يلمنذرا

بم

أشهز.ذكرناهوما،يخلاثذكرناهالذيالترتيببعفيىوفي:وقال

:"السلامعليهأزواجه"تسميةكتابفيالفثئىبنقغقزغبيدةأبووذكر

منوتسع،خلفائهممنوواحدة،قريشمنسبعمنهن؟عشرةثمانأنهن

موتبعدبمكةسودةثم،خديجة:إسرائيلبنيمنوواحدة،العربسائر

بسنتين،الهجرةقبلبمكةعائشةثم،سنينبآربعالهجرةقبل،بسنةخديجة

حفصة،بدرغعستاثنتينسنهفيثم،سلمةأئمالهجرةمنني!نثاسنةبالمدينةثم

سنهفيثم،جويرتةخفسسنةفيثم،جحشبنتزين!بثلاثسنهفيثم

وكانت،شريحبنتفاطمةتزؤفيثم،صفيةسبعسنهفيثم،حبيبةأئمسث

وه!تد!ا؟لئبئ(إن!ؤآ!إبرمؤمنة:اللهوأنزل،السلامعليهللنبياه!فنؤقبت

خزيمة.بنتزين!تتزؤقيثم،150:الأحزاب1

لأبي"والسلامالصلاةعليهالنبي"أزواجكتابمننسختيفيهكذا

الأئمة:منوجماعهالتزداني)1(عليأبيأصلوهو،الفثتىبنقغمرغبيدة

.(1/35)للنووي"تللغاوا

وأبيغيلانابنعنروى،البغدادي،البردانيأحمد،بنمحمدبنأحمدهو(1)

والبرداني؟(!498)سنةتوفي،السلفيطاهرأبومنهوسمعالقزويحيالحسن

والراء،الباءبفتح:العمادابنضبطها،بغدادقرىمنقريةبردانإلىنسبة

الأثيرلابن""اللباب:انظر.الراءوسكونالباءبضم:الأثيرابنوضبطها

=أعلام"سير:وانظر.(3/084)العمادلابن"الذهبو"شذرات،(1/135)
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بم
الهننالعذبالمورد

أبيكتابعلىاستدركهالذيكتابهفيالأثيرابنوذكرها.شريحبنتفاطمة

،"السلامعليهالنبي"أزواجفيغبيدةأبوذكرهاشريحبنتفاطمة:وقال،عمر

خلف.قالهزشد،ابنبهاأفادنا

البرعبدابنكتابفيالتيالصحابياتفيشريحبنتفاطمةأحذولم

الضخاكبنتفاطمة:ولعلهاالأثير،وابنموسىوأبيقئدهوابننغيموأبي

اليهلابية.سفيانابن

بنمطفاطمةأن:الزهريعن،عبداللهبنمحمدعنسعد،ابنروى

:وتقول،البعرتلقطفكانت،فطفقها،أمنهااستعاذتسفيانبنالضحاك

سنةوئوفيت،ثمالبسنةالقغدةذيفيكأخيرراللهرسوذوتزؤجها.الشقيةأنا

"(1)
س!ين.

،امرأةعشرةثلاثتزؤئجاللهرسوذأن:الفزظيكعببنمحمدوعن

بنتأسماء:وزاد،ريحانةوغيزشريحب!نبفاطمةغيزالمذكوراتفذكر

الخؤنية.النعمان

ثم،خديجة:عشرةن!صخأزواجهجميغ:الحسينبنعليوقال

ميمونة،ثم،تجخشبنتزينبثم،حبيبةأئمثم،خفصةثم،عائشةثم،شودة

ثممعوذ،بنتغفرةثم،صفيةثم،خزيمةبنتزينبثم،سلمةأئمثم

.(91/912)للذهبيالنبلاء"

منه.معكوفتينبينوما،(8/141)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

بهن.تذخلؤلئم،شئععلىؤغقذ

.(1)الخطيمبنتليلىثم،شريكأئمثم،الأشعثأختفتيلةثم،خويرية

بهن،.يدخلولمسبععلى"وعقذ:اللهرحمهالمؤلفقال"

منهنليوقعوقد،(نفقنيمبئنلمسبععلى)وعقد:اللهرحمهفقوله

وممن،بهايدخلولمتزؤجهاوممن،بهاودخلتزؤجهاأنهلفلممنجماعة

وساذكرهن.،لهخطبتوممن،خطبها

(3)صالحبنأحمدذكرهاالشقمية)2(،الضكبنتاسماة:فمنهن

يدخللم،شليمبنيمنخرامتنيمن:وقالالحاكموذكرها"أزواجه"،في

.(4)اهب

كان:إسحاقابنعنئكير،بنيونسروى،كعببنتوأسماء

.(5)اهبيدخلفلمالخؤنيةكعببنصتأسماءتزؤفيالثهرسوذ

.(29:ع)الجوزيلابنالأثر،أهلفهوم"تلقيح:انظر(1)

:قالفبعضهم،اسمهافياختلفوقد(7/15)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

."سناء":قالوبعضهم،!أسماء"

بابنالمعروف،الأئمةأحد،الحافظ،جعفرأبو،المصري،صالحبنأحمدهو(3)

للذهبيالنبلاء"أعلام"سير:انظر.(!482)سنةتوفي.البخاريعنهروى،الطبري

(12/016).

القاهروعبدالسلميالنصربنحفصعن(1681)"المستدرك"فيالحاكمرواه(4)

."الصلتبنأسماءبنت"سناء:الحاكموعند،السلمي

.(7/73)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(5)
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بم
الهنىالعذبالمورد

.(1)شراحيلبنالخؤنأبيبنالحارثأبيبنالنعمانبنتوأسماء

يمندة،بنالنعمانبنشراحيلبنالحارثبنالأسودبنتأسماء:وقيل

اليمن.أهلمن

فيواختلفوا،تزؤجها!يررالثهرسولأنعلىأجمعوا:عمرأبوقال

نأوأتت،أنتتعاذ:فقالتدعاهاعليهدخلتلما:بعضهمفقاللهراقها،

كانبل:وقيل.فطققها،منكبالثهأعوذ:قالتأنهابعضهموزغم،تجيء

.(2)بالعامريةقغلكمابهاففعل،العامريةكؤضحؤضحبها

كأجرر،عليهغرضت،المطلبعبدبنحمزةبنثغمارة:ويقال،وأمامة

غرضتفيمنالجوزيابنذكرها،الزضاعةمنأخيابنةتلك:فقال

.(3)عليه

التقيبمحمدبنمحمدبنأحمذقال؟سفيانبنالضحاكبنتوآمنة

:"الأنسابأشرفيفيكتاب"أنف!نكتابهفي(4)التكريتيالشهرستانيالتكري

.قتادةعن(9680)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(4/1785)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

(4841)مسلمورواه،(28:)صالجوزيلابنالأثرداأهلفهوم"تلقيح:انظر(3)

اسمها.ذكردونعنهااللهرضيسلمةأمحديثص

الشافي،المذهبعلىوتفقه،بغدادوقدم،بهاونشأ،بتكريتولد،العباسأبوهو(4)

.(!537)سنةببغدادالحسبةولي،الجواليقيمنصورأبيعلىواللغةالنحووترأ

.(8/79)للصفدي"بالوفيات"الوافي:انظر
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الشلاموعليضعليهأزواجهذكر

بم

فلمايخفار،منامرأةعتياللهنبيئتزؤفي:قالأنهالأنصاريزيدبنكعبروى

بنالضحاكبنتآمنة:لهايقال:وقالبياضآ،بكشحهاوجذبهاالذخوذأراد

والكتاب.يملاببنيمنالنعمانبنثأسماءهيبل:وقيل.اليهلابيسفيان

.بالقاهرةالظاهريةوقف

بنعباسحديثمن"البخاري"صحيحفي؟شراحيلبنتوأميمة

شراحيل،بنتأميمةالثهرسوذتزؤج:قالاأشيدأبيوعن،أبيهعن،شفل

يمجفرها،أنأشيدأبافآمرذلككرهتفكأنها،إليهايذهبسطإليهؤصلتفلما

.(1)ثوبينويكسوها

تركها،ثم،يتزؤجهاأنأراداللهرسوذكان؟الأنصاريةسهلبنتةم!بحو

الأثير)2(.ابنذكرها،شغاسبنقيسبنثابثفتزؤجها

الملكعبذذكرها،الفزنيةحارثةابيبنالحارثبنتوخفرة

.قتادةعن،النيسابوري

بنعوفبنمرةبنحارثةأبيبنعوفبنالحارثبنثوخفرة

خطبها،الفزنيالغطفانيغطفانبنريثبنبغيضبندبيانبنسعد

وقدإليهاأبوهانرتجع،بهايكنولم،سوءأبهاإن:ابوهافقال،كأ!بررالنبيئ

برصت.

.(4957)البخاريرواه(1)

.(7/69)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(2)
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الهننالعذبالموردبم

،"قالنبيأزواج"تسميةفيالمفيد)1(أحمدبنمحمدبكرأبوذكرها

نرتجع،،بهايكنولم،سوءآبهاإن:قالأباهاإن:وقال،الجوزيابنوذكرها

تزصاء)2(.هيف!ذا

بنحارثةبنأميةبنخكيمبنتخويلة:وقيل،خكيمبنتوخؤلة

شريك،أئمى!كئ،قطعونبنعثمانامرأةالشلميةهلالبنفزةبنالآؤقص

البرعبدبنعمرأبوذكرها،صالحةفاضلةوكانت،فيللنبيئنفسهاؤهبت

.(3)وغيره

،!للنيينفسهاالواهبةحكيمبنتخولة:الطبريجعفرأبوشيخناوقال

.السلامعليهللنبيامه!فنأوهبتايكوناأنويجوز:قال،شريكأم:وقيل

خبيب.بنالحارثبنقبيصةبنفبيرةبنفذيلبنتوخؤلة

خبيب:خبيببنمحمدوذكر،المهملةالحاءبفتح:الدارقطنيقال

يعقوببنمحمدبنأحمدبنمحمدبكرأبووهو.المعبد""بن:الأصلفي(1)

وروى،مجهول،السقطيالرحمنعبدبنأحمدعنيروى،الضعيف،الجرجرائي

.(!378)سنةتوفي.القعنعيعن-ذامنيدريلا-عبيداللهبنالحسنعن"الموطأ"

.(16/269)للذهبيالنبلاء"أعلام"سير:انظر

"سبلفيالصالحيقال،(1/27)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(2)

وبينبينها"المورد"فيالحلبيالدينقطبفزق:(11/233)والرشاد"الهدى

شك.بلاواحدةف!نهمابجيد،وليستبلها،التي

.(4/1832)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)
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الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

التغلبية.،(1)تغلببنغنمبنعمرو-بنمصغرالحاءبضم-

فهلكت:-النشابةالخرجرائي)2(ذكرفيما-البرعبدبنعمرأبوقال

،الشاممنإليهخملتأنهاعساكرابنوذكر،(3)إليهؤصولهاقبلبالطريق

إليهفخملت،خليفةبنفضالةبنتشزافخالتهافنكح،الطريقفيفماتت

.(4)الطريقفيأيضآفماتت،الشاممنأيضآ

تتزؤفيأنفآبتعنها،فتوقي،الليثيةالحارثبن(5)بحيرةبنتوسلمى

بعذه.

ابنذكرها،يملاببنبكرأبيبنكعببنعوفبنسفيانبنثوشبا

.(6)رمعابنعننافععنسعد،

خرامبنهلالبنجابربنخبيببنالضفتبنت-بالنون-وشتا

تزؤجها،الشلميالضفتبنأسماءبنثسنا:إسحاقابنوقال.الشلمية

وفتحالحاءبضم:تغلبفيالذيحبيب:(1/358)"اللباب"فيالأثيرابنقال(1)

.الياءوتسكينالباء

خطأ.وهو،""الجرجانيالأصلفي(2)

.(4/1834)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

مجاهد.عن(3/233)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)

والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيقاله،والجيمبالنون؟نجدةبنتسلمى:وقيل(5)

(1/479).

.(8/421)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(6)
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بم
الهننالعذبالمورد

طفقها.ثمعيهرر،الثهرسوذ

الزشاطي:وقال،إليهتجلأنقبلماتت:البرعبدبنعمرأبووقال

بذلكغيصتفلما،السلامعليهتزؤجهاأنهلبعضهمرأي!ت،الضفتبنتشتا

.الفرحمنماتت

الضفت،بنأسماء:اسمهأخولها،القهمفتبنتشتاالصحيحأنولفل

.(1)خراسانأميرالشليالضفتبنأسماءبنخازمبنعبداللهغفةوهي

خؤشب،بنشفزروى،فصبيةوكانتاللهرسوذخطبها:الفرشيةشودة

وأنها،ماتلهاكانتغليمنسثأوصبيةخصمنلهاكانأنهعباسابنعن

تضفق)2(أناممرمكولكني،البريةخيروأنتمنكيمنعنيوما،والله:قالت

نساءخيزإن،اللة"رحمك:فقال،وغشيةئكرةرأليمكعندالضبيةهؤلاء

وآرعاه،يمغرهفيؤلدعلىأحناة،قريشنساءصالخالإبلأعجازعلىزيمبن

الحسينوأبوالحوزيوابننعيموأبوقئدهابنذكرها،"؟ديذابفيلتغل

الأثير)3(.ابن

.(7/713)حجرلابن""الإصابة:انظر(1)

صاحإذايضغو،ضغا:يقال.المصادرمنوالمثبت،"يكونوا":الأصلفي(2)

.(3/92)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر.وضغ

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(28:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(3)

فيوالطبراني،(2926)"المسند"فيأحمدرواهوالحديث(7/174-175)

.(14130)الكبير""المعجم
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ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

تزؤجها،دخيةأخثالكفبيةخليفةبنثالمعجمةبالشين:شزات

.(1)ربلاعبدابنقالهبها،دخوئهقبلققلكتاللهرسوذ

ماتست)2(،حتىتسيرآإلاعندهتفمولم،غيزهوذكرها:الشهيليوقال

شراف:فقال،الطبريجريربنمحمدوذكرها،دحيةبنتشرافإنها:ويقال

.(3)دحيةأختخليفةبنت

باليسرة،تكنولمعليهأدخلت:وقال""المقدماتفيرشدابنذكرها

فقالت:،اليومذلكبقيةالسلائمعليهابنهإبراهيئموماتالئسر)4(،بهافانتظر

المهز،لهاوأوجبفطققها،،وآعرةإليهالناسأحمثماتمانبئآكانلو

.الأزواجعلىوخرمت

عمروبنتالشنباءتزوج:بعضهمقال:الطبريجريربنمحمدوقال

دخلتحينقعركت،يمنانيةكانت:وقيل.قريظةلبنيحلفاءوكانوا،الغفارية

الناسث!حأماتمانبئآكانلو:فقالتتطهر،أنقبلإبراهيمومات،عليه

.(4/1868)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

ابن:يعني،"غيره"وذكرها:وقوله،(4/430)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.إسحاق

.(2/152)"الطبري"تاريخ:انظر(3)

والمعنى:،المصادرمنوالمثبت،البشر"بهافانتظربالبشيرةتكن"لم:الأصلفي(4)

قريبأ.وسيأتي،(2/412)"الطبري"تاريخ:انظر.ظاهرةتكنلم
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بم
الهنيالعذبالمورد

.(1)فسزحها،ليهإ

أصابها،العنبريتشامةبنالأعورأخثقضلةبنتشامةبنثوصفية

زوجي:قالتزوجكشئتواناناشئتإن:فقالاللهرسولفخئرهالي!باء،

ابنوذكرها"الفحتر")2(،فيحبيبابنذكرها.تميمبنوفلعنتهافارسلها

.(3)عباسابنقاله:وقال،الجوزي

ابنذكرها،الفشيريةفشيربنسلمةبنفرطبنعامربنتوضباعة

خفقآ،وآغطمهنالعربنساءأجمليمنوكانتعساكر)4(،وابنالجوزي

جسذهائغاليوكانتكثيرآ،شيئآالأرضمنآخذتتجلستإذاوكانت

ضباعةأن:الخؤانيأسعدبنمحمدبنمحمدالنشابةبخطورأيت.بشعرها

أخيالمغيرةبنهشائمفتزؤجهاوطققها،،خذعانبنعبلإاللهعندكانتهذه

أش!تأمزها،:فقال،سلمةإلىع!ررالنبىفخطبها،سلمةفآولدها،جهلأبي

يمترآ،بهاإن:السلامعليهللنبيوقيل،فزؤجهارحغ:فقالت،فاستأمزها

.(5)اهنعفسكست،ع!بىالنبيئإلىفرتجع

.(2/412)"الطبري"تاريخ:انظر(1)

.(96:)صحبيببنلمحمد"المحئر":انظر(2)

.(27:)صالجوزيلابنالأثر"اهلفهوم"تلقح:انظر(3)

لابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح،(3/442)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(4)

.(72:)صالجوزي

!ما.عباسابنعن(3/244)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(5)
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الئلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

.كلاببنبكرأبيبنعمروبنطبيانبنتوالعالية

العالية:وقال،الفهملةالعينحرففيالتزعبدبنعمرأبوذكرها

تزؤجها،الكلابيةكلاببنبكرأبيبنعبدبنعوفبنعمروبنطبيانبنت

طققها)1(.ثم،اللهشاءماعندهوكانت،!جماللهرسوذ

إنها:وقيل،بهايدخلولمطققهاوأنه،لغيموأبوقئدهابنوذكرها

نأقبللهاعئمابنفتزؤجهاطققها،أنهالزهريوعنبياضآ،بهارأىالتي

.(2)الناسعلىنكاخهنيمحزم

عليهأزواجه"تسميةفيالففيدأحمدبنمحمذبكرأبووذكرها

لما.ملسلاا

عنورواه،الأثيربنالحسنأبوذكرها:الكنديةمعاويةبنتوغفرة

معاويةت!نبغفرةاللهرسوذتزؤئج:قال،أبيهعن،الحسينبنعليبنمحمد

يمندة)3(.من

اليهلابية.يملاببنزؤاسبنغبيدبنيزيذبنتوغفرة

فطققها،بياضآبهاانفبقغه،اللهرسوذتزؤجها:البرعبدبنعمرأبوقال

أسامةوأمر،فطققها،منهفتعؤذتتزؤجهاالتيإنها:فقيل،بهايدخلولم

.(4/1881)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(7/402)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

.(7/122)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االننالعذبالمورد

الفطلب،عبدبنالعباسبنالقضلعندقبقهوكانت،أثواببثلاثهئغئغهاأن

.(1)اهبيدخلأنقبلفطققها

لمأنهاوآزيدك:فقال،وضفهاأباهاإن:وقال،الزشاطيوذكرها

بها.تئنولمفطققهاخير((الثهعندلهذه"ما:فقال،قطتمزضن

خجيربنضياببنجابربنحكيمبنت،المعجمةالغينبضم:وغزص3

.لؤيبنعامرقييمبنبنعبدابن

التيهيلؤيبنعامربنعمروبنعوفبندودانبنتغزئة:وقيل

الحارثبنشقيئبنالغكر)2(أبيتحتوكانتع!رز،للنبياه!فنؤقبت

الغكر.أبيبنشريكلهفوتدت،الآزدي

شريك؟أئمهيهل:واختلفوا،غريلةاسفها:وقيل:البرعبدابنوقال

شريكأئم:ويقولغيرها،:يقولمنومنهم،شريكأئمهي:يقولمنفمنهم

تعالى.الثهشاءإنبعذترجمةلهويذكرالنخار،بنيمنأنصارية

لأبيشريكآؤلدتوأنها،بمكةتزؤجهاعامريةهذهأنبينهماوالفرن

.(3)الحارثبنللطفيلوقيل.الغكر

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1887)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

(7/222).

المصادر.منوالمثبت،"العسكر":بعدهواللذينالموضعهذافيالأصلفي(2)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1942)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

(7/383).
http://www.al-maktabeh.com



الشلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

الثهرسوذ!بها،هافئأئمكنيتها،الفطلبعبدبنطالبأيبنتفايختة

فبيرة،طالبأبوفزؤجها،فبيرةوخطبها،طالبأبيغفهإلىالجاهليةفي

إليهم.صاهزقدبانهأبوهاواعتذر

والحاكم"المصطفى"شرففيالنيسابوريمحمدبنالملكعبدذكرها

واعتذزت،فضبيةامرأ!إني:قالتوأنها،الجوزيابنوذكرها،""ا!ليلفي

فأغذرها)1(.إليه

ذلك.منولذهافمنعهاخطبها،:الفثتىبنقغمروقال

أزواجلةفيغبيدةأبوذكرها:الأمينابنقال:شريحبنتفاطمة

خلف!.قاله:وقال،شيخنازشدابنأفادنا:وقالع!ير"النبي

التكريتي.الشهرستانيالتكريمحمدبنمحمدبنأحمذوقال

خئرلماالدنيااختارت،يملاببنتكربنيمن:الضخاكبنتفاطمة

الشفية.أنا:وتقولالتغزتلفطوكانت،أزواتجهع!يرواللهرسوذ

الثهرسوذتزؤجها،الأشعثأخمث:كربمعديبنقيسبنتوفتيلة

عليه،قلإقتتكنولم،ماتثمضقر،منالنصففياشتكىثمعشر،سنة

رآها.ولا

فإنئختز،أنآوصى!رالنبىإن:قيلثم،قزضهفيتزؤجها:وقيل

طققها،شاءتلهعان،المؤمنينعلىوتحزم،الججابعليهاضربشاءت

.(27:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهومتلقيح":انظر(1)
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الهنىالعذبالوردبم

جهلأبيبنعكرمةفتزؤجها،النكاحفاختارت،شاءتمنولتنيهخ

بيتهما،عليهماأخزقأنهمصثلقد:فقالالصذيقبكرأبافبلغ،بحضرموت

ت!زضولاعليها،دخلولا،المؤمنينأقهاتمنهيما:!بهعمرلهفقال

.الجخابعليها

حينارتذتولكنهابشيء،أمرهافي!هالثهرسوذئوعيىلم:وقيل

أخوها.ارتذ

بارتدادها،عيهرزالنعيأزواحمنليستأنها:!ابكرأليعلىعمرواحتخ

.(1)ريثكاختلافوفيها

الخررج،بنطقربنشوادبنعمروبنغديبنالخطبمبنتوليلى

الخطيم.بنقيسث!خأ،الخزرجية،الأنصارية

عليك،نفسيأعرضنجئئك:وقالت"خرر،النبيئآتمبأنهاالأثيرابنذكر

الله،رسوذتزؤتجني:فقالت،قومهاإلىفرتجعت،فعلث""قد:قال،فتزؤخني

استقيليه،نساء،صاحسبع!برروالنبيئغيرىامرأةأنت،صندتيمابئس:فقالوا

.(2)"فعلث"قد:قال،أيلني:فقالت،إليهفرتجعت

أزواجفيعساكر"ابن"تاريخوفي،""الإكليلفيالحاكموذكرها

"من:فقال،قئيهتهفضرتت،الشصهمنظهزهفؤذوهوإليهأتتأنها:ىب!جمالنبي

.(7/259)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(6817)للحاكم"المستدرك:انظر(1)

.(7/278)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(2)
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ال!تلاموعليهنعليهأزواجهذكر

بم

بنمسعودفتزؤجها.ذكرمانحواه!فنعليهقعرضتالأسد"أكلههذا،

عليهافعدا،المدينةجيطانبعفقفدخلت،لهفوتدتطقر،بنسوادبنأوس

بعضمها)1(.فاكل،ذئمب

"!برر.للنبياه!فنؤهبت:الأؤسيةالأنصاريةحكيمبنتوليلى

.ع!ر"النبي"أزواجفيالمصريصالحبنأحمدذكرها

الخطيمبنتبليلىتصحيفأوأظئهعمر،أبوأخرجها:الأثيرابنقال

.(3)أعلموالله،بالحكيمالخطيمؤيشتبه!2(،الفتقذمة

التيع!برر"النبيئ"أزواجفيحبيبابنذكرها:الضي!تةداودبنتوفليكة

الأمين.ابنقاله،بهنتئنلم

التيهي:بعضهمقال:الجوزيابنقال:القيثيكعببنتوفليكة

وبعضهم:قال،عندهفماتت،بهادخل:بعضهموقال:قال،مفاستعاذث

.(4)آلصأبهاتزويخهئنكر

ري!جمالنبيئتزؤئج:قالقغشر،أبوحدثني:الواقديعن،سعدابنوروى

!نما.عباسابنعن(3/244)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.""ونسبة:الأصلفي(2)

البرعبدلابن"!الاستيعاب:وانظر،(7/278)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

(1909/4).

.(26:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالهورد

اللهرضيعائشةعليهافدخقت،بارعبجمالئذكروكانت،كعبت!نبفقيكة

فتحيوتمفتلأبوهاوكان-!؟أبيكقاتلتنكحيأنتستحينأما:فقالتعنها،

فآتىفطققها،"!برر،اللهرسولمنفاستعاذت-الوليدبنخالذقتقه،مكة

فارتجعها،،خدعتوانها،صغيرةإنها!اللهرسوذيا:فقالوا،قالنيىقوفها

فتزؤجها،لهمفآذن،غذرةبنيمنلهاتريبأيمزؤجوهاأنفاستأذنوه،فأتى

.(1الغذري)

عطاءعن،أبيهعن،الخئدعيالعزيزعبدعن،عمربنمحمذوروى

فيالقيثيكعبت!نبفليكة!الثهرسوذتزؤفي:قال،البندعييزيدأبيابن

.(2)عندهوماتتعليهافدخل،ثمالبسنةرمضانشهر

عليهالنبىعليهاعرضنجميلةامرأةكانتتفغئبر:سبيمنونغامة

.الدباغابنذكرها.زوخها)3(جاءأنتلبثفلم،يتزؤجهاأنالسلام

.كلاببنبكرأبيبنيمنالتزصاءبنيزيدبنتوهند

عليهخطمتالشامجديأسيدأبا:يعنيبعث:فقال،غبيدةأبوذكرها

رأىرآها،يكنولمبهاآتينافلما،عليهبهافقدمالقزطاء،منيزيدت!نبهنذ

ومما:-(8/481)سعدلابن""الطبقاتفيكما-الواقديعمربنمحمدقال(1)

تكنلموعائشة...تستحينألا:لهاقالتأنهاعائثمةذكرالحديثهذائضغف

السفر.ذلكفياللهرسولمع

.(8/481)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(7/430)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)
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ال!ئلاموعليهنعليهأزواجهذكر

فطققها.،بهابياضآ

بم

.(1)المتقدمةتزيدبنسطغمرةهي:الجصريصالحبنأحمدوقال

:الطبريتجريربنمحمدقالالفطلبعبدبنالعباسابنةحبيبوأم

منأخاهالعباشفوجد،الفظلبعبدبنالعباسبنتحبيبأئموخطب

ئؤيبة.آزضغتهما،ةعا!زلا

الثه،رسوذخطبها:وقالالمفيد،أحمدبنمحمدبكرأبووذكرها

معزضعالعبامنأنئعقملم،غري!بوهذا،الزضاعةمنأخاهأباهافوجذ

.السلامعليهالنبيئ

اللهرسوذنظر:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،إسحاقابنوروى

حىوأناهذهبقغت!لئن:فقال،يديهبينتلإلثالعباسب!نبحبيبأئمإلى

.(2)سفيانبنالأسو؟فتزؤجها،تبفغأنقبلقفبمق،أتزؤخها"

عامريةوتلك،الفتقذمةغزصأنهابعضهمذكر:الأنصاريةشريكوأم

بها؟يدخلولماللهرسوذتزؤجها،أنصاريةوهذه،لؤيبنعامربنيمن

الأنصار.4نساغيرةكرهلأنه

فيالمصريصالحبنأحمذذكرها:اليفاريةجابربنتشريكوأئم

.قتادةعن(0681)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1942)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

(7/382-383).
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بم
افنىالعذبالورد

.(1)!عالنبىباتعب:حبيبابنقال.عمرأبوأخرجها،ء!رز"النبي"أزواج

كثيرآ،ذلكفيالعلماةاختلفوقد.منهنليوقعماجملةفهؤلاء

:امرأةعشرةثمانيئعبهررالنبىتزؤفيمنفخملة:المثتىبنؤمغمرغبيدأبوفقال

،العربسائرمنوتسع،قريشخلفاءمنوواحدله!،تريشأفخاذمنسبغ

،عشرةاثنتا:الزهريوذكر.عمرانبنهارونبنيمنإسرائيلبنيمنوواحدة

.عشرة)2(ن!صخ:قتادةوعن

يحمتأ،منهنطقق،(3)عشرةإحدى:أبيهعن،الحسنبنمحمدوعن

.!صخعندهومات

لهن.تق!يممكانوتسغ،بهايدخللممنهنواحدله!غشر،عنمجيهرزومات

منهن،عشرةاثنتابهنالقدخوذ:الذمياطيمحمدأبوشيخناوقال

تسع.عنومات،رلحانة

يتفقولمخطبهاومن،لهنفسهاؤقبتومن،بهنيدخللمقنوأما

بعضهن.فياختلافعلىامرأةفثلاثونتزويجها

!!!

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1942)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

(7/382-383).

.(6713)و(6712)و(0671)""المستدركفيالحاكمالأقوالهذهروى(2)

وعشرين.إحدى:الأصلفي(3)
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لا!فر!!!

لموضوعا

الأسدعبدبنسلمةأبيسرية

معونةبئرإلىعمروبنالمنذرسريه

.................................الرجيعإلىالغنويمرثدأبيبنمرثدسرية

الموعدبدرغزوة

المريسيعغزوة

قريظةبنيغزوة

القزظاءإلىمسلمةبنمحمدسريه

الصفحة

11

17

18

21

22

27

34

41
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بم

لموضوعا

لحيانبنيغزوة

الغابةغزوة

........................الغفرإلىمحصنبنعكاشةسرية

القض!ةذيإلىق!قمةبنمحمدسرية

................القضةذيإلىالجراحبنعبيدةأبيسرية

...............بالحمومشليمبنيإلىحارثةبنزيدسرية

الييص.إلىحارثةبنزيدسريه

الطرفإلىحارثةبنزيدسرية

ج!غىإلىحارثةبنزيدسرية

......................القرىواديإلىحارثةبنزيدسرية

............الجندلدومةإلىغوفبنالزحمنعبدشرئة

.....بقذكتكربنسعدبنيإلىطالبأبيبنعليئسريةو

...........................بدربنيإلىحارثةبنزيدسريه

الحقيقأبيبنرافعأبيلقتلغييكبنعبداللهسرية

.......اليهوديرزامبنأسيرالىزؤاحةبنعبداللهسرئة

الغزنئينإلىالعفرفيجابربنكززسرية

خريسيبنأسلتمبنوشقمةالض!فرفيأميةبنغفروسرية

الهننالعذبالمورد

الصفحة

42

44

51

2ء

52

53

53

54

56

56

57

59

65

67

72

73
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الموفيوعاتفهرس

لموضوعا

خبرتيماء

................................تزتةإلىالخطاببنعمزسرية

....................يملآببنيإلى!هالضديقبكرأبيسرية

.......................قذذإلىالأنصاريسعدبنت!ثسيرسرية

الجيقغةإلىالفيثيعبداللهبنغالبسرية

وتجتارتقنإلىالأنصاريسعدبنتشيرسرية

القضسهغمرة

................شليمبنيإلىال!ئقميئالغؤجاءأبيابنسرية

بالكديدالفقؤحبنيإلىالقيثيعبداللهبنغالبسرية

تشيرأصحابضقابإلىأيضأالفيثيعبداللهبنغالبسرية

......بالئيعامربنيإلىالآشديؤفببنشخاعسرية

................أطلاحذاتإلىاليقارفيغقيربنكغبسرية

فؤتةغزوة

....................الشلاليلذاتإلىالعاصبنغفروسرية

الختطسرية

خضيرةإلىالأنصارفيرئييبننقتادةأبيسرية

............................إضممبطنإلىأيضأقتادةأبيسريه

تبم

الصفحة

82

113

611

021

921

123

123

124

126

133

134

137

137
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بم

لموضوعا

...........................خقيتةإلىحارثةبنزيدبنأسامةسريه

....................................................تكةقتحغزوة

..................................شؤاعإلىالعاصبنعمروشرثة

...............................قناةإلىالآشقليئزيدبنشغدشرثة

يمنابنقناةصعبدبنعامربنتجديمةبنيإلىالؤليل!بنخالل!شرئة

صء*ص
حنينغزوة

........................................................آؤطاسغروة

ءصصصصيرهـ

..................الكفينذيإلىالذؤسيئعفروبنالطفيلشرئه

الظائفغروة

...................................بالجيزانهختينغنائيمي!قهذكز

هص"5**
..........................خثغمإلىخديدةبنعامربنقطبةشريمة

.............اليهلابيئشفيانبنالض!خافيشرته

صص5*ص*
....................طيئضنيمالفلسيىإلىطايبأبيبننعليئشرئة

الجتابإلىالآشدكنمجخضنبنغكاشةشرتة"

تبوذغرؤة

إليهثقيفوفدواتيان،المدينةإلىتبوكمنمج!رجوعه

الهننالعذبالمورد

الصفحة

140

141

166

167

168

179
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185
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992

199

199

200

202
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218
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الموضوعاتفهرس

لموضوعا

هص*،ريء"
................-....يسعسنةالقغذةذيفي!بهبكرابيحجه

القذافيعبدبنيإلىالؤليدبنخالدشرتة

......التقنإلى!تهالمطلبعبدبنطالبأبيبنعليشرتة"

الؤدآعخخه

....................................................غثسيىي!تشريه

ص*ص"و
................................أئنىأهلإلىزيدئنأشاقةشريه

!يئ!لجينيه!؟اصولئ!و،قيشئبهةلهر

قياللهرسولعلىالوفود

.......................................وغقاتهأعمامهفيقصلء

..............................السلاموعليهنعليهأزواجهذكز"

الموصوعاتفهرس"

!!!

تبم

الصفحة

224

234

234

316

345

383
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!%لا8لأو،:بلأجمتملم!،!ض،أ
فؤ

.!ق!ب!جمئرقيبخكا!ا
لقيئغبذآلهيئليحا

(3)

http://www.al-maktabeh.com



باي!اأ،؟
ألحقوؤامخفؤظةخسح

--.أأ10،والمالكالمؤص

بكألحليوالرجعةطغبخصوابرلكناوالقلالطبعفالر!ئتمابخا ،.ص9+،ولما

بكافةحاسربيأاسنخدامهأوالمموعأوالمرفي
العربىءبالتراثئعنىعلميةثقافيةمؤسة

الفكريةطكالمؤسهلحقوىخطىإم!الاالمااوالجاميةالاكاديمةوالدراساتوالإسلامي

والإنسانيةوواللغويةالرعيةبالعلومالمتخصصة

،م2002اهـ-422سنةدمثقفيتأست

أق!ألأ!غةأ.م0062هـ-ا642سنه!ضهرأو

و؟؟4!5421:لحلبونيا-مثقد-باسور

34306:ب.ص

ا!الهيالعدبا%بم00963112227001

االيرةعثىالكلامابم00963112227011

القيمجدللحافظبم009639330937"3

بمحايمبملبمبم00963933093784
بم00963933093785

،3!!ل،7،-"93ذ-527-؟8-؟!ا+بم4!20!ا"ة!ل!اكح2
يم.،.4!"،"ا*3*كاح2.+ءح
بم.م4*3*ا"،الل!4ح20+ءح

،789"52718133!؟بمبمي7.4ء2!ا"*"ةاكءم.+ءح

بمأ.4*3*ا"*"،4!2.+ءح
بم4ة"*"اة3،4.،ح20+ءع

!-+،أا:"أم!4*2*ا"،"،4حم."ءح

كا!للأ5أ؟ح:س"لهلأ.4،3*ا"ة"،4ء30+هح

شققةشركات

(100961)925256:فاكر-25265،:تفها-41/4462:ب.ص-تولير-نبخا-يخةلباادرلوااردا

(55و65)32335422:فاكر-23234522:تفها-اكا!8:ب.ص-يتلكوا-يتيةلكواردلوااراد

(00216)70725547:!!اف-70725546برتفها-(نةرياأ)106:ب.ص-توت!-لونةاردلوااراد
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!مأ؟،.لي9ا3،8،،جمغبخلأكا،،!ضأ

مى،ص\و.و\!ثء

!ؤ

ب!جمئن!ماأأ

لقيئثظصمح!اللحا

همأ!

قطمبآلذين!!بآلحافني

لخينآبمض!يئلحؤببنيم!قرر%مجبآبوءككشلإآيلوكنآ

لاص35بالقاقؤ!تتتةئفو!ملف،!66ء!تت!ةمجل!آققلود

خاكتثهرجمه

يىشصةوتخمتق

ء!خجة!-
قئنمرا!طا!بخاممز!

يثفاآلمخقدآ
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آ!!ح!!!

الأئضايىفي.التضرئزقايلثئنآدت!ن

الأشقمتافي.خارثةائتاؤأشقاءؤهئذ

التضربنمالكبنن!نأ:!كاللهرسول"خدئم:الثهرحمهالمؤلفقالء

خذامه.أشهروهو،(1)ر!جمالنبىيخدمكانأنه:""الصحيحفي،"الأنصاري

ؤغترة،ماءمنإداوةنحويوغلامأناأحملث!نك:قال""الصحيحوفي

وفيالأنصار،من:يعني،(3)"اتمي"غلام:روايةوفيبالماء)2(،فيستنجي

.أصغزنا")4("وهو:رواية

.(وعمره)خخةفيترجمتهتقذم!نهأن!

والذهماحارثةالأسئلميان"،حارثةابناوأسماة"وهند:الثهرحمهقال"

شغدبن-المعجمةبالغين-غياثبنعبداللهبنسعيدبن-الفهملةبالحاء-

قالفما،شينعشر!كلأ!رالنبيخدمت:قالأنسحديثمن(5691)البخاريرواه(1)

صنعت.ألاولا،صنعتيتمولا،أف:لي

.(271)ومسلم،(151)البخاريروا(2)

.!نأحديثمن(015)البخاريرواه(3)

أنس.حديثمن(270)مسلمرواه(4)
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بم

الأشقمى.كغبئنؤزبيغة

الهننالعذبالمورد

أصحابمنوهما،أسلمبنمالكؤتدمن،ثغلبةبنعامربنعمروابن

الحديبية.شهذا،القهمقة

:قال،هريرةأبيعن،أبيهعنالفخجر،نفيمطريقمنسعدابنروى

مناللهلرسولقفلوكئنإلاالأسئلميينحارثةابنيوأسماءهندآأظنكنثما

نإذكرهويأتي،(1)بابهيبرحانلاوكانا،إتاهويخذمتهمابابئفلازمتهماطول

وقضالةوحمرانوذؤيبويخراشهما:ثمانيةوأخوتهماوهما،تعالىاللهشاء

الزضوان.بيعةوشهدوامج!يرر،النبىضجبواوكفهم،ومالكوسلمة

ثمانينابنوهو،بالبصرةوستينسثسنةتوفيهند،أبو:كنيتهوأسماء

عاشوراء)2(.بصيايميأمرهمقومهإلىالثهرسوذوستره،سنة

فراسأبوهو،الآسلي"كعببن"وربيعة:الثهرحمهالمؤلفقالء

قذنى.حجازيتغفر،بنمالكبنكعببنربيعة

:قال،كعببنربيعةعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحىروى

"هل:اللهرسوذفقال،وحاتجتهبؤضوئهفأتيته،اللهرسوليمعأبيثكنث

على"فآعني:قال،الجنةفيمرافقتك!الثهرسوذيا:قلت"؟حاجهمنلك

السجود")3(.بكثرةلقميمك

لابن"الكبرى"الطبقات:وانظر.المصادرمنوالمثبت"برده"يرعيان:الأصلفي(1)

.(4/315)عساكرلابن"دمشقو"تاريخ،(1/497)سعد

حارثة.بنأسماءحديثمن(16762)""مسندهفيأحمدرواه(2)

.(472)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(0132)داودوأبو،(489)مسلمرواه(3)
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!واللهرسولخدم
بم

...............صاح!بم!غودثنعئذاللهوكان

فيلهوأقومالثهرسوذأخدمكنت:قالأحمد"الإمام"مسندوفي

بيته؟دخلإذاببابهأجيسالآخرةعشاءصقىفإذا،آخمعنهاريحوائجه

يومآ:ليفقالفآرفذ،،عينيتغيبنيحتى،حاجةالثهلرسوليحدثأنلعقه

فيففكرت:قال،أعلمكثمآمريفيأنظر:فقلتشفني"،،ربيعة"يا

قلت:،يأتينيرزقآفيهاليوأن،وزائلةمنقطعةالدنياأنوغيصت،نفسي

تشقغأنأسألك!اللهرسوذيا:فقلثفجئئه:قالالآخرةكألجراللهرسوذأسأذ

بهأمرنيما:قلت"؟ربيعةيابهذاأمرك"قن:فقال،النارمنفتعتقنيلي

بكثرةنفسلثعلىفآعني،فاعل"إني:قالثمطويلآ،الثهرسوذفصمتأحد،

.السجود")1(

اللهرسوذيلزموكان،الضفةأهلمنكانهذاربيعةأن:عمرأبووذكر

ثلابسنةبعدومات،بعذهوعخز،قديمآوضجبهوالحضز،السفرفي

.(2)وستين

على"أعني:حديثمسلملهروى.المدينةفيتزيدعلىينزلوكان

.البخاريخلاالجماعةلهوروىالسجود")3(،بكثرةنفسك

صاح!تمسعودبنعبذالله"وكان:تعالىالثهرحمهالمؤلفقال"

.(16629)""مسندهفيأحمدرواه(1)

.(2/494)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

قريبأ.سلف(3)
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بم
افننالعذبالمورد

ذزاغيهفيتجغقفقاتجقسنوإذا،إتافقاألت!ةقاتمإذاكان،نغقيه

تقوتم.ختى

.يقوتم"حتىذراعيهفيتجغلهماجلسواذاإتاهما،ألبسهقامإذا،نغليه

غافل،بنمسعودبنعبداللهالرحمنعبدأبوهو:مسعودبنعبدالله

اسمه:الزشاطيقال.الحارث:يقولإسحاقوابنوالفاء،المعجمةبالغين

الراء-وتخفيفبالفاء-فاربنشمخبنحبيبلينغافلولقبه،الحارث

سعدبنتميمبنالحارثبن-الهاءبفتح-كاقلبنصاهلةبنمخزومابن

أسلتم،زهرةبنيحليف!،الهذليمقحر،بنإلياسبنمذركةبنهذيلابن

قديمآ)1(.

غيرنا)2(.مسلمالأرضعلىماستهسادشزأيتنيلقد:قالعنهروي

لبنأ،عليهفدزتحائلآ،شاةفأخذ،غنمأيرغىوهوالثهرسولعليهمر

.(3)"مفغمغليم"إنك:لهالله4رسووقال

كفها،والقشاهذوأحدأبدرآوشهد،الحبشةإلىالهجرتينوهاجر

بالجنة.الله4رسولهوشهذ،المبلتينوصلى

إذاوششره،نامإذاكأخي!النبىيموقظعبداللهكان:الأصبهانينعيمأبوقال

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(3/987)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

(3/394).

.(5368)"المستدرك"فيوالحاكم،(6270)""صحيحهفيحبانابنرواه(2)

.(2/172)"النبوةدلائل"فيوالبيهقي،(5684)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(3)
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!كل!اللةرسولخدم

بم

فيبهتفولي،تغقيهضاجتالبقيىغامرئنغقبةؤكان

الأشقالي.

بالكوفة،توفي،كثيرومناقبه،الأرضفيويمماشيهسافرإذاويرحل،اغتسل

وثلاثينثلابسنة:وقيل،وثلاثيناثنتينسنةبالبقيعودلهن،بالمدينة:وقيل

.(1)ةنسوستينبضعابنوهو

سعدابنرواه.اللهرسولنغلصاح!تأيضآكانأنه!ثتهأنسعنوجاء

المنهالعن،إسحاقأبيبنيونسعن،دكينبنالقضلعن""الطبقاتفي

.وإداوته)2(:وزاد،قاله،عمروابن

بغلنهصاح!تالبهنيعامربنغقبة"وكان:اللهرحمهالمؤلفقال+

.الأسفار"فيبهبقود

أيضآ.الذمياطيمحمدأبوشيخناذلكوذكر

فأخذفريمبها،شفباء،تغلةع!بررللنبئأهديت:قالالنسائيكتابوفي

"إ1:الفلق(ألفلق!قلآعوذبرلهتآ:"اترأ:يعقبةاللهرسولفقال،بهيقودهاعقبة

.(3)الحديث

لهو

البرعبدبنعمرأبيككتابالصحابةفيألفتالتيالكتبفيأزولم

الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(3/988)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

(3/394).

.(1/482)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(7842)داالكبرىالسنن"فيالنسائيرواه(3)
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بم
الهننالعذبالورد

...................،الفؤدن؟زتاعئنؤبلاذ

قشهدأشهذهذاعامربنعقبةأنوغيرهمالأثيروابنوالبغوينعيموأبي

مشاهذ:لهورأيث،اللهرسولمع

السفر،فيناقتهاللهبرسولآقودكنمث:قالوالنسائيداودأييكتابففي

.(1)الحديث،"سورتينأعلمك"آلا:فقال

بينالثهرسولمعأسيرأنابينا:قالعامربنعقبةعن:داودأبيوفي

آعوذبرلت،قلبيتعؤذالله4رسوفجعل،ريحغمثميناإذوالأئواءالححفة

أقودكنمت:روايةوفي.(2)الحديث،(آلتايي!برلتأعوذو!قل(لفلقآ

السفر)3(.فيناقتهالثهبرسول

:قالعامربنغقبةأنخيبرغزوةمنانصرافهعندعفذكرئهوما

بلاذيالنا"إكلأ:حديثوذكر،تبوكغزوةفياللهرسوليمعخرجنا

.(4)"زجفلا

خذاممنيعني:الفؤدن،زباحبنآوبلاذ:اللهرحمهالمؤلفقال"

أبيمولىعمرووأبو،عبداللهأبو:ويقال،الكريمعبدأبووهو،ري!أكالنبيئ

.(7843)"الكبرى!السننفيوالنسائي،(4621)داودأبورواه(1)

.(4631)داودأبورواه(2)

قبله.وسلف،(4621)داودأبورواه(3)

أبيحديثمن(680)مسلمورواه،(5/124)"النبوة!دلائلفيالبيهقيرواه(4)

توقظنا.طلعإذابحيثالصبحلناوارقباحفظ:يعني،لناإكلأ:وقوله.هريرة

.(1/05)الموطأ""شرخفيالزرقانيقاله
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اللة!رسولخدتم
بم

أبواشتراهالشراةفؤلديمن:وقيل،مكةفؤلديمنوهو،الصديقبكر

قديمآوأسلم،أعتقهثم،بتسع:وقيل،بسبع:وقيل،أؤاقيبخمسبكر

وكان،اللهرسولمعكقهاوالقشاهذوالخنددقوأحدآبدرآوشهذ،النبوةأوذ

الله،فيئعذبهخلفبنأميةوكان،العذابعلىفيصبزاللهفييمعذبممن

وأمه،زباحاسمهوأبوهبدريوتمقتلهبلالآأنقفذز،العذالتعليهويتابغ

خمامة)1(.

يمؤذنوكان،أمهإلىيمنسبوتارة،أبيهإلىينس!بفتارة:نعيمأبوقال

وحضرآ.سفرآاللهلرسول

قبلزباحبنبلاذاللهلرسولأدنمنأوذة"الإكليل"فيالحاكمقال

المسجد.بناءمنونرغالمنارةئبنىأن

وبلاللقمانثلاثةالسودان"خيز:اللهرسوذقال:قال،واثلةوعن

صحيح:وقال،""المستدركفيالحاكمذكره."الثهرسولقؤلىومفجع

"الشبان:اللهرسوذقال:قالانسعن،ثابتعن:وفيه.يمخزجاهولم،الإسناد

وضهيمث،الختشةسابق4وبلا،الفرسسابقوسلمان،العربسابقأنا:أربعة

.(2)ثابتعن،زاذانبنغمارةبهتفزد:وقال"الرومسابق

للنووي"واللغاتالأسماءو"تهذيب،(1/530)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(1)

(1/144).

=،صدوق:زاذانبنوعمارة،(4352)و(2452)""مستدركهفيالحاكمرواهما(2)
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بم

الضذيقي.تكرأبيقؤتىؤشغذ

االننالعذبالمورد

!حنهيعمزوآدن،للجهادالشامإلىخرقيري!جمالثه4رسوتوفيولما

قذمهفيوآدن،اليومذلكمناكثركانباكيآيزفلم،الشاتمعمرقدتمحين

،فأذن،الصحابةمنهذلكطلب،الثهرسولقبرلزيارةالمدينةإلىقدقها

عشرين،سنةبدمشقئوفي.المدينةوارتخ!ب،الأذانئيئمأنتقدزولم

وستينأربعابنوهو،عشرةثمانسنة:وقيل،وعشرينإحدىسنة:وقيل

سنة.

وقيل:الصغير،ببابودلهن،دمشقبفربقريةدارئا؟ينزلكان:قيل

دينأنهالشمعانيوذكر،بحلب:وقيل،بدارتا:وقيل،منهاكيسانبباب

بالمدينة.

ببابأنهالجمهورعليهالذيوالصحيح،غلطوهو:النوويقال

.(1)دلاخاسمهأخولبلالي،الصغير

.!ته"الصديقبكرابيمولى"وسعد:الثهرحمهالمؤلفقالء

كتابهفيقئدهابنوروى.البصرةنزل:وقال،نعيمأبوذكرههذاسعد

كأ!برو،النبئيخدموكان،بكرأبيمولىالحسنعن،البصريالحسنطريقمن

.(347:)ص"التهذيب"تقريبفيحجرابنالحافظقاله،الخطأكثير=

مطبوعفيوليس(451-1/441)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

فيالأثيرابنذكرهلهىانما،بالمدينةتوفيأنه(5/404)للسمعاني""الأنساب

بدمشق،:وقيل،بحلبمات:قال(3/268)"الأنسابتهذيبفي"اللباب

بالمدينة.:وقيل
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الله!رسولخدم
بم

:ؤيمقاذ،أخيهائن:ؤيقاذ،التخاشيأيخيائنيمخقرؤدو

.4بالتايمختردو

.(1)"أدغشآعيقبكرأبا"يا:فقال،يخدمئهئعجبه"خبررالنبىوكان

عندإلاحديئهئوتجذليس:""الكمالكتابهفيالثهرحمهالمؤلفوقال

.(2)ماجهابنلهروى.أكثروسعدسعيذ،:فيهويقال:قالالجرارعامرأبي

الحسنعنهبالروايةانفردممنأنهالفؤدنالملكعبدبنأحمدصالحأبووذكر

.البصري

.التخاشي"أخيابنمخمر"وذو:اللهرحمهالمؤلفقال"

.أصوبومجخقر:سعدابنوقال

يزيد)3(عنتجرير،عنالتضر،أبيعن،""مسندهفيأحمدالإماموروى

وقال.(4)ك!ييهالنبىيخذمالحبشةمنرجلآوكانيمخمر،ذيعن،ضليحابن

كتاهمب"حواشيفيأورده،بالميميمخغر،:ويقاليمختر،:المنذريمحمدأبو

كأ!يرر.النبييخذموكان،الحبشييمخقرذيوعن:فقال،داود"أبي

وسكوفيالميمبكسر:يمختروأما:الشاطبيالزضيشيخنابخطورأيث

وانظر:،يخرجاهولم،الإسنادصحيح:وقال،(2848)("المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(2/404)الأثيرلابن"الغابة"أسد

.(01/431)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(2)

."ئريد":الأصلفي(3)

.(16870)المسند""فيأحمدرواه(4)
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بم
الهننالعذبالورد

تكز.:ؤيقاذ،القيثىشذافيئنؤئكيز

.يىئليقاادزؤآئو

ويقال،التجاشيأخيابنمجخترذوفهو،الغوحدةالباءوفتحالمعجمةالخاء

الباء.مجؤض!بالميميمخمرذو:فيه

عليهالنبىيخذمكانالشامأهلفيمعدود:الأثيربنالحسنأبووقال

وسبعيناثنينوكانوا،السلابمعليهالنبيئإلىالحبشةمنقدمممنالسلام

عليهالنبيقواليفيبعضهموغذه،السلامعليهالنبىمخمرذووتنرتمرجلآ،

.(1)السلام

يخذمممنوكانالقيثي"،شذاخبن"وتكر:اللهرحمهالمؤلفقال"

:فقالع!ميرر،النبيئإلىجاءاحتلتمفلما،غلائموهووالسلامالصلاةعليهالنبي

فقال،الرجالمئقغبلغتوقدأهللثعلىأدخلكنتإني!اللهرسوذيا

الطقر".وتفه،قوتهضذق"اللهم:مج!يررالنبيئ

أباهوسقىفصغرآ،؟ئكيرآ:وسفاه،الكلبىنسبهوقد:الأثيرابنقال

كعببنعوفبنالشذاخبنتغفربنالفقؤخبنعامربن-بدالين-شذادأ

الفيثي)2(.اليهنانيخزيمةبنيمنانةبنقناةعبدبنبكربنليثبنعامرابن

منذزأباأنيعني:اليفاري"!د"وأبو:الثهرحمهالمؤلفقال8

وفتحها-الدالوضئم،الجيمبضئم-خندبذزأبووهو،مج!بررالنبيخذام

.(132-2/122)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(1/302)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)
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اللة!رسولخدم

الجيم.بضمجنادةابن

بم

فثناةياءبينهما،فكرزةوراء،مضمومةفوحدةبباءئرير:اسمه:وقيل

.جندبابن،تحتمن

والمشهور،الشكنبنخندب:وقيل،عبداللهبنخندب:اسمه:وقيل

بنفليلبنيخفاربنخرامبنالؤقيعةبنغبيدبنسفيانبنخنادةبنخندب

وهوالؤقيعةبنتزفلةوأفه،الحجازي،اليفاري،خزيمةبنيمنانةبنصعير

.(1)الإسلامإلىالسابقينمن

:قالالإسلامأولفياللهرسولعلىقدتمأنه:"مسلم"صحيحوفي

.(2)"دبعو"حز:قالهذاعلىاتبعكقن

النبيئإلاقبليئسفيلم:قالذزأبيعن"المستدرك"فيالحاكموروى

أبيه،عنقزثد،بنمالكعن:وفيه.الإسنادصحيخ:وقالوبلالبكروأبو

بمكةأقام.(3)رقنثلاثةقبليأسلم،الإسلامزبغكنت:قالذز،أبيعن

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1652)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

(6/071).

حديثمن(2474)ومسلم،(3328)البخاريمطولةذرأبيإسلامقصةروى(2)

وعبد""حر:قال،الأمرهذاعلىاتبعكمن:قولهفيهاولي!،!عباسابن

"صحيحه"فيمسلمرواه،غتسةبنعمروإسلامقصةفياللفظهذاجاءوقد

(832).

.(5459)و(5458)""المستدركفيالحاكمالخبرينروى(3)
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بم
الهننالعذبالورد

هاجرثم،له!عالنبيبإذنقومهإلىوزتجعوأسلم،وليلةيويمبينثلاثين

وكان،ماتأنإلىوضجبه،والخندقوأخدبدزذهبتبعدماالمدينهإلى

.(1)سنينبئلاثكألجفالنبيئقئذثيقبلالثهصيعبد

لهجةأصددقالغئراءأقفمبولاالخضرا"أظل!ب"ما:قالكأيئالنبيوعن

ومن،عمروبنوعبداللهالدرداءوأبوذرأبوعبهررالنبىعنرواه،دز"أبيمن

بنعيسىزهدفيالأرضعلىيمشي!ذوأبو:وفيه،الترمذيأخرجهطريق

.(2)مريم

،عثمانؤييئحتىبهاترذفلم،بكرأبيوفاةبعذالشامإلىوهاجر

يمبكيلث؟ما:فقال،امرأتهبكمبالوفاةحضرتهفلما،وفاتهحينإلىالزتذةنزلثم

فإني،تبكيلا:قال،كفنألكغ!تثولمحبعنديوليس،كفنمنئذلا:قالت

عصابةيشهدهالأرضمنبقلاةمنكمرجلتيموتن:يقولاللهرسوذسمعت

وقرية،جماعةفيماتالمجلسذلكفيمعيكانمنفكل،المؤمنينمن

هيإذترفبهيفبينما،الطريقفرايبيبالقلاةأصبحتوقد،غيرييبقولم

بآبائهمققذوه،تكفنونهذرأبو:قالت.عليهافوقفوا،رواحلهمبهمتخمثبقويم

الله:رسوذفيكمقالالذينالتقزفأنتم،أبشروا:لهمفقال،وأمهاتهم

.(1/044)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

والترمذي،الدرداءأبيحديثمن(27533)""مسندهفيأحمدالإمامرواه(2)

عمرو.بنعبداللهحديثمن(1380)و،ذرأبيحديثمن(2380)
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اللة!رسولخدم
بم

كانالقويمفكلئ،بزيدآأوغريفآأوأميرآكانرجليكفننيلا،بالتهناشدتكم

غرليمنغيبتيفيالثوبان،صاحبهأنا:قال،الأنصارمنفتىإلاذلكنال

فيهما.وكقنفتوفي،أمي

حاجته،علىزادماا؟خارتحريئمقذهئه،الدنيامنفتقللآزاهدأوكان

بنعبداللهعليهوصلى،وثلاثيناثنتينسنةبالزتذةتوفي،بالحققؤالآ

مسعود)1(.

تقذمالذيننفرآ،عشزأحذكأيئالنبيخذتماللهرحمهالمؤلفثذكر

غيزهم.ليؤقغوقد،ذكرهم

.كأ!برر)2(اللهرسوليخادئمأزبذ:الأصبهانيموسىأبوقال،آزبذ:فمنهم

راحلهصاحنتوكان،البصرةنزل،عوفبنشريكبنآسلع:ومنهم

موسى.لأبيفؤاخيآالسلامعليهالنبيئ

نزذ،راحلتهوصاحصبكأ!يررالنبيخادم:وقالوا،وغيرهعمرأبوذكره

.(3)البصرة

مالك،بنالجذرجانأخو،اليقانيالآسديمالكبنالأسود:ومنهم

لابن"الغابةو"أسد،(4/1652و1/252)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(6/106و1/42)الأئير

.(1/92)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(1/139)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

(1/161).
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بم
افنىالعذبالمورد

.ووفادةضحبةلهما

الجذرجانبنتجرءأخيهوابنهوقلإتمأنه،بسندهقئدهبنعبداللهأبوذكر

وضجباه)؟(.وخذماهوصذقاهاللهرسولعلىمالكابن

الله.رسوليحاضنهأيمنأئمبابنالمعروفغبيدبنأيمنومنهم

حاجته،ؤيعاطيه،السلامعليهالنبىيمطهرةعلىكان:إسحاقابنقال

.(2)نينخوقعةفيوتقذمبها،واستشهد،بخنينمعهوثب!ت

قئده،ابنذكرهءلجيو،النبئخذتم،الأنصاركنالرحمنعبدبنثعلبةومنهم

كألجيرر)3(.اللهرسولحياةفياللهمنخوفآمات:البستيحاتمأبووقال

.ذكرهتقذم،مالكبنالجذرجانبنتجرءومنهم

قؤلى:غيرهوقال،اللهرسوليخادئم:العسكريقال،سالمومنهم

.(4)اللهرسولراعيسلمىأبوأنهبعضهموذكر،اللهرسولي

وقيل:،اللهرسوليخادئمسابق:البرعبدبنعمرأبوقال،سابقومنهم

.(5)الهاشميسلامأبوهو

.(1/136)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(1/242)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

.(1/358)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

.(2/369)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(4)

.(4/1681)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(5)
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اللة!رسولخدم
بم

هو:وقيل،الأثيربنالحسنأبوذكره،اللهرسوليخادئمشلمىومنهم

.(1)اللهرسولقؤلىسالئم

طريقمن"تاريخه"فيعساكرابنروى.غبادةبنسعدبنقيسومنهم

الصلاةعليهالنبئخذتم:الأنصاريعبادةبنسعدبن!م!يق:قالالبغوي

.والسلام

سنين.رر!أكالنبيخدصث:قال،إسحاقأبيإلىبسندهأيضآوزوى

"لجبررالنبىخذتموكان:سعدأ2(بن!قيس:9قال:بسندهأيضآوروى

.(3)سنينغشز

سنين،عشزاللهرسوذخدمث:قال،سلمةأئممولىفهاجر:ومنهم

"لم:تركئهلشيءولا"صنعته"لم:صنعئهلشيءتفلفلم،سنينخمسنأو

."تركته

فييغذ.كأبجبئاللهرسوذخدصت:قال،عنهالبرعبدبنعمرأبوقال

.(4)رصمأهل

.(2/015)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.أثبتناهماالصوابولعل،سعد""قال:الأصلفي(2)

.(504-49/404)"دمشق"تاريخفيعساكرابنالرواياتهذهروى(3)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/4541)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

(5/294).
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بم
الهننالعذبالمورد

الله.رسوذأخذمكنث:قالالأسلميكعببنربيعةبنلغيم:ومنهم

.(1)نعيموأبيقئدهابنعنالأثيربنالحسنأبوذكره

وكذا،الخذامفيالذمياطيمحمدأبوشيخناذكرهالخفراء،أبوومنهم

.الحارثبنهلال:وسغاه،عساكرابنالقاسمأبوذكره

نإالمواليفيويأتيالقؤالي)2(،منأنهجندببنشمرةعنوروي

تعالى.اللهشاء

كأ!يرر)3(.النبىأخدمكنت:قالعنهداودأبيفي،الشمحأبوومنهم

.(4)دايإ:اسمهأنبعضهموذكر،خذامهفيجتانابنوذكره

خادئمالهاشميسلامأبو:البرعبدابنقال،الهاشيشلامابوومنهم

وتقذم.(5)هاشمبنيقواليمنخليفةذكره،صحبةله،ومولاةاللهرسول

سالم.:اسمهأن

وقيل:،ر!جمالنبيئخادئم:وقال،التزيذكرهغبيد،أبوومنهم

.(5/360)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(291و4/289)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

(6/84).

(3)

(4)

.(376)داودأبورواه

.(35:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر

.(4/1681)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر
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الله!رسولخدم

.(1)قولاههو

بم

أولآ.وتقذم،أنسمنأصغزالأنصارمنغلامو!كم

ذكرهارزينةبنتالثهأمة:النساءمنوالسلامالملاةعليهخدامهومن

الأثير)2(.ابمن

القوالي،فيذكرهيأتي،والسلامالصلاةعليهالنبيخادئمأيمنأثموتزكة

القؤالي.فيويأتي،الخذامفيذكروهاوخضرة

.(3)ربلاعبدابنذكرها،سعيدحفمبنتجذة،اللهرسوليخادموخؤلة

.(4)ربلاعبدابنذكرها،اللهرسولخادئموززينة

اللهأمةوالدةوهي.(5)ةبحضلهاغليلةأتمرزينة:حبانابنوقال

الثهرسوذأعتقلما:يقولوبعضهممحمد،أبوشيخناذكرها،المتقذمة

.(6)زرينةآمهرهاضيبنستصفية

فيوذكرها،الخذامفيالبرعبدابنذكرها:رافعأئموسلمى

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

.(4/9170)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(7/26)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر

.(4/1834)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(4/1838)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(3/133)حبانلابن""الثقات:انظر

.(7/122)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر
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بم
الهنىالعذبالمورد

تعالى.اللهشاءإنويأتي،(1)القوالي

مرفوعأ،الكسوففيرزينةبنثاللهأقةعنهازؤتمج!يررالنببئخادئموصفية

.(2)ربلاعبدابنذكرها،صالحبنالفثتىجذةومارتة

والترمذيداودأبو:الأربعةحديثهاروى،خادفهسعدبنثومبمونة

أنها:الترمذيوفي-تعالىاللهشاءإنالإماءفيويأتي-ماجهوابنوالنسائي

.(3)همذخمن

مولاةإنها:وقيل،عثمانإلىزقيةبنتهمعبعثها،خادمةعتاشوأئم

.(4)اللهرسوذتوضىكانت:وقالالأثيرابنذكرها،رقية

!!!

(2)

(3)

(4)

.(1862و4/1822)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(1913و4/1873)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

النسائي"و"سنن،(1671)"الترمذيو"سنن،(457)داود"أبي"سنن:انظر

.(2531)"ماجهابنو"سنن،(4913)

.(7/904)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر
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!!-أحما!!
؟!ول!عالفهرسوليفوالي؟كزئم

.............،الكفبيئشزاجيلئننثةخاليئنزئذ

الله:رحمهالمؤلفقال"

"!جماللهرسوليقوالي"ذكر

ب!قوفيقؤجودينيكونوالمالقؤاليهؤلاءأناعقئم:النواويقال

.(1)تقوفيمنهمبعفيىكلئكانبلكأ!برو،للنبيئواحد

حارثةبنزيدأسامةأبوهو:"حارثةبن"زيذ:اللهرحمهالمؤلفقال8

امرىءبنالغرىعبدبنكعببن-الشينبفتح-شراحيلبن-بالحاء-

تكربنيمنانةبنعوفبن(2))ؤعبدبنعامربنالنعمانبنعامربنالقيس

بنإلحافبنؤبزةبنكلببنزفيدةبناللأتزيدبنغذرةبنعوفابن

ش!بهفيويقع،الججازيبالولاء،الهاشمي،الفرشينسبآ،الكلبيفضاعة

له:يقالقؤاليهوآشهر،الثهرسوليقؤلىوهوولقم،وزيادةوتغييراختلالهت

بهخرتجتأقهلأن؟الجاهليةفيليمتاءأصابهكان،جبهوأبواللهرسوليجمث

سودقبهققدموا،زيدآفأخذوا،ر!جتبنالقينبنوعليهمفآغارت،قوقهاتزوز

.(1/45)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

المصادر.منوالمثبت،"عبدالله":الأصلفي(2)
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بم
الهنىالعذبالمورد

خويلد.ب!نبخديجةيعققجزامبنخكيمفاشتراه،غكاظ

بأربععكاظلسوقلخديجةاشتراهأنه:النيسابوريالملكعبدوذكر

رآه:وقيل،سنينثمافيابنوهو،النبوةقبلع!يررللنبيئفوهبته،درهممئة

فاشتراه،إشتره:لهفقالت،لخديجةفذكرهبالتطحاء،عليهينادىكأبحيررالنبيئ

وتبتاه.وآعتقه!يرر،للنبيئؤقبتهثم،لهامالهامن

تعالى:قولهنزلحتىمحمدبنزيذإلاندعوهكئاما:عمرابنقال

عبدبنحمزةوبينبينهالله4رسووآخى15:الأحزاب9(فيلهابهتمآدتموممتم!

أشلتم.منأؤليمنوكان،(1)المطلب

اللهرسوليمعوهاجرضعيفرر،وهو،أسلممن4أوأنهالزهريوعن

المسلمينبنصرالمدينةإلىالبشيزوكان،بعدهاومابدرآوشتهذ،المدينةإلى

أيمن،أئممولاتهالله4رسووزؤجه،المذكورينالزماةمنوكانبدر،يوتم

أسامة.لهفولدت

نبئناأصحابمنالعلمباسمالقرآنفياللهو!ثيذكرلم:العلماءقال

.137:الأحزاب9(ؤظرازتر*قتهاى!وا!ى!:قولهفيزيدغيزالأنبياءمنوغيره

فجعفر،أصيب"إن:وقال،زيدآأميرهمجعلفؤتةجيشاللهرسوذجفزولما

الأولىخمادىفيبهاثلاثئهمفاستشهدوا(2)"رواحةبنفعبذالله،أصيبفإن

المصادر.منوالمثبت،"طالبأبيبن"جعفر:الأصلفي(1)

.الأنصاريقتادةأبيحديثمن(8249)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(2)
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!واللةرسولمواليذكر
بم

.ت!جلاائنالجهمث:لأشاقةيمقاذؤكانزئلإ،ئنأئشاقة*ؤائئة

.(1)الهجرةمنثمالبسنة

طلبفيجاءحينأسلمزيدوالذحارثةأن:""فوائدهفيتقاموذكر

طلبهفيالثهرسولإلىوغفهوالذهجاءولمامسلمأ،قومهإلىذهبثمزيد،

فألهئم،عنديئقيمأناخترتفإن،وعفكأبوك"هذا:فقال،اللهرسوذختره

تختارةأبوهلهفقال،الثهرسولفاختار،"معهمفاخربخأهلكاخترتوإن

.(2)"ابني"هذا:الثه4رسوحينئذفقال،نعم:قالالحزية؟علىالزن

لأسامة:يقالوكانزيد،بنأشامة"وابنه:الثهرحمهالمؤلفقال"

."ت!جلاابنالجهمث

أبو،جبةوابنوجئهقؤلاتهوابنالثهرسولقولىابنهو:هذاأسامة

خارجة.أبو:وقيل،يزيدأبو:وقيل،زيدأبو:وقيل،محمد

زيد،بنأسامةعليهموأقرتغثآتغثطاللهرسوذأن:"الصحيحين"وفي

شرتته.فيوتقذم.الحديثط)3(.إمارتهفيالناسبعفنفطعن

سنة،عشرةتسغ:وقيل،سنةعشرةثمانيئابنوهوالله4رسوواستعمله

ثم،المرةوسكندمشقوقدتم،أبيهمعمؤتةوشهذ،سنةعشرون:وقيل

وحملبهلهبقريهالمرىبواديمات:وقيلبها،فماتالمدينةإلىانتقا!

.(2/335)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(2/48)لم(متمافوائد":انظر(2)

!فا.عمربنعبداللهحديثمن(4262)ومسلم،(4352)البخاريرواه(3)
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بم

التقن.فيث!للهوؤكانئخذد؟ئنؤتؤتان

الهننالعذبالمورد

سنة:وقيل،وخمسينثمالبأوتسع:وقيل،وخمسينأربعسنةالمدينةإلى

أربعين.

شرتتهفيوتقذم،وخمسينأربعسنة:والصحيح:البرعبدابنقال

.(1)زيادةيترجمتهالشراياآخز

،"اليمنفيث!سنلهوكانئخذدبن"وثؤيان:اللهرحمهالمؤلفقال*

الرحمن.عبدوأبو،عبداللهأبو:هو

فهملةدالثم،ساكنةجيمثم،مضمومةبموخدةئخذد،بنثؤبان

مكةبينموضع،الشراةأهلمنجحدر:ويقال،مهملةدالبعذهامضمومة

واليمن.

وله،فأعتقه،بالمدينةاللهرسوذابتاعه،اليمنأهلمن:سعدابنوقال

اللهرسولمعترذولم،ليمباغأصابهجميرمنإنه:وقيل.(2)اليمنفينسمب

ثم،الزملةفمزل،الشامإلىخرجاللهرسولتوفيفلماوالحضر،السقرفي

بها.وئوقي،دارأبهاوابتنىحمصإلىانتقل

وقيل:.وأربعينخمسسنةتوفيوبها،الزملةسكن:الحاكموقال

أرجسنةمات:وقيل،(3)رصمبئوقي:ختاطبنخليفةوقال،وخمسينأرج

.(1/101)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(1/75)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)

.(1/498)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(291:)صخياطبنلخليفة"الطبقات":انظر(3)
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الله!رسولموالي!ذ
بم

تذزا،شهذ،شقيثماشهمفة:يقاذ،قكةفؤئلإيمنؤآبوكئشة

.دؤسأزضيىفؤتلإييمنكان:ؤيمقاذ

الشزاة.فؤتلإييمنؤأنشة

.(1)البخاريخلاالجماعةلهروى،وأربعين

الصحيح.خارج""الأدبكتابفيالبخاريلهوخزفي

اسمه:يقال،مكةفوتديمن"وأبوكئشة:الثهرحمهالمؤلفقالء

.دؤس"أرضفوئديمنكان:ويقال،بدرأشهذ،شليم

آؤسآ.لفيمأبووسقاه،شليم:اسمههذاكئشةأبو

عمرأبووذكر،فآعتقهالله4رسواشتراه،فارسمنأنههشامابنوذكر

،الشامأهلمنئغذ،الثهرسولمعكفهاوالقشاهذبدرآشهذأنهالبرعبدابن

ثلاثسنةالآخرةجمادىفيالخطاببنعمرفيهؤييئالذياليومفيوتوفي

.الزبير)2(بنعروةؤيذسنةوعشرينثلاثسنةئوفي:وقيل،عشرة

."الشراةفوتديمن"وآشمة:اللهرحمهالمؤلفقال*

.والنونالهمزةبفتحهذاآشمة

للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب"و،(1/367)الأثيرلابن"الغابةأسددا:انظر(1)

(1/148).

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1738)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(2)

(6/275).
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بم
افنىالعذبالمورد

*5*

.........................،شقزانؤضافى

ؤيكتى،اللهرسوذ)؟(فأعتقه،الشراةفولديمنأشمةكان:سعدابنقال

أبوذكرههكذاالراء،وتشديدالفهملةالسينأ،فتحالميمبضئم،ف!زخأبا

قسروحأبو:"الغيبة"ذمكتابفيالحربيإبراهيموقال:قال،نفطةبنبكر

إذاع!يررالنبيعلىيأدنوكان:وقال،خيثمةأبيابنقالوكذاواو،بزيادة

بكر.أبيخلافةفيمات،تجقس

الله.رسولمولىآشمة:بدرأشهدمنتسميةفيالزهريوعن

سعدابنوذكروأحدأ،بدرأشهذ،اللهرسولمولىآنسة:مصعبوقال

ابنعنعكرمهعن،الحصينبنداودعن،حبيبةأبيابنعن،الواقديعن

ببدر.اللهرسولمولىأنسةفيل:قالعباس

بثئمب،عندناذلكوليسا:الواقديعرمبنمحمدقال9:سعدابنوقال

ذلكبعدوبقيأخدأ،وشهذ،ببدرئقبللمأنهيمبيونالعلمأهلورأيث

.زمانآ)2(

قولىصالحأأنيعني:"شقران"وصالخ:الثهرحمهالمؤلفقال"

الرحمنلعبدحبشيآعبدآ-كانالمعجمةالشينبضم-شقران:تقبه،اللهرسول

منه،معكوفتينبينوما،(3/48)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(1)

.(1/137)البرعبدلابن"و"الاستيعاب

منه،معكوفتينبينوما،(3/48)سعدلابن"الكبرى!الطبقات:انظر(2)

.(1/137)البرعبدلابن"و"الاستيعاب
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الله!رسولمواليذكر
بم

*5صله!ة

..............................اسؤد،ورتاح

بعذفأعتقهمج!برر،النبيئمنهاشتراهبل:وقيلغ!ير،للنبيأهداه،عوفابن

بدر.

أبيبنمحمدعبداللهأبووذكر،(1)يدغبنصالح:عساكرابنوقال

.الفرسمنهذاشقرانأن""الجوهرةفيالبزيموسىبنعبدالثهبنبكر

لهيسهمفلم،مملوكآذاكإدوكانبدرآ،شهذأنهسعدابنوذكر

الشهم.منأصابمااكثزفأصاب،رجلكلئفجزاه،الله4رسو

بنالرحمنلعبدغلام:مماليكغبيدثلاثةحقهمرهابدرآأنوذكز

لهم،ئسهمفلمفعاذ،بنلسعدوغلائم،تفتعةأبيبنلحاطبوغلائم،عوف

ع!يرر)2(.النبيغشلفيمنوكان،الله4رسوبهىم!وأو،الله4رسووتجزاهم

.قئره)3(في"!بررالنبيتحتقطيفةألقىأنه:للترمذي""الشمائلوفي

.أسود""وزباح:اللهرحمهالمؤلفقالء

الذيوهوأحيانآ،كأ!بررالنبيعلىيأذنوكان،الموحدةبالباءهذازباح

القشزبة)4(.فينساءهاعتزذلما!يررالنبيعلىالخطاببنلعمراستأذن

.(4/275)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(3/49)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

.(3/6و2/606)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(2/970)

.(4701)"الترمذي"سننفيوهو،للترمذي"الشمائل"فيعليهنقفلم(3)

=رواه!هعمراستئذانوحديث،(2/238)الأثيرلابن"الغابةأسددا:انظر(4)
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بم

لؤبى.ؤتشاز

االنىالعذبالورد

غئذاؤكان،إئزاهيئم:ؤييل،آش!قئمؤاسئفة،زايعؤآئو

قأغتقة.!عيلتبيئقؤهتة،للغتاس

ؤفدمناشتراه،نؤبيئالأسودرباح:الطبريجعفرأبوشيخناوقال

فأعتقه.،القيسعبل!

.لؤييما""وتسار:الثهرحمهالمؤلفقال+

وشقلوا،العزنئونفقتقه،والسلامالصلاةعليهإبقهيرغىكانهذايسار

بها.قدين)1(قباءإلىميتأقحمل،عينيه

ورآه،محاربغزوةفياللهرسوذأصابه،نؤبيئأنهسعدابنوذكر

.(2)فأعتقه،الصلاةيمحسنالله4رسو

ابراهيم،:وقيل،آسلمواسمه،رافع"وأبو:اللهرحمهالمؤلفقالء

.فآعتقه"،!عللنبيئفوهبه،للعباسعبدأوكان

لفيروابنومصعبالقدينيابنفعن،اسمهفياختلف:هذارافعأبو

.(3)أسلماسمهأنسعدوابن

!نه.عمرحديثمن(4791)ومسلم،(2336)البخاري-

.(5/161)حجرلابن"الباري"فتح:انظر.العاليةالغرفة:والقثئزبة

.(5/534)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(1/498)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/73)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

(1/012).
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لم!اللهرسولمواليذكر

فرينة.فؤتدييمن،فؤئهتةؤآئو

بم

سعيدوأبومعينابنوقال،فيهقيلماأشهروهو:البرعبدابنقال

فيماهرمزاسمهأنالبرعبدابنوذكر.إبراهيماسمه:المصرييونسابن

.(1)ليق

:ويقال:قال،ثابتأيضآاسمهإن:قيلأنهالجوزيابنوذكر

يريد.(2).

القضل،أئمإسلاممعبدرقبلبمكةوأسلملهبطيآ،هذارافعأبووكان

(3)لقثعلىوكان،المشاهدوباقيئوالخنددقأحدآوشهذ.إسلاقهفكتموا

اللهرسوذبشرالعباشأسلتمفلما،الثهلرسولفوهبه،للعباسوكان،اللهرسول

واختط،مصرفتخوشهذ،شفمىمولاتهوزؤجهوأعتقهبذلكققرقي،بإسلامه

علي،خلافهفي:وقيل،عثمانقبل:فقيلوفاتهوقتفيواختلفوا،بها

.(4)بالمدينة:قيلثم،أربعينسنة:وقيل

!تهلعليتولىأنبعدبالكوفةماتأنه:يونسبنسعيدأبيكتابوفي

الكوفة.ماليبيت

ذلكذكر:"فزينةفوئديمنفؤيهبة"وأبو:اللهرحمهالمؤلفقال8

.(1/83)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(151:)عرالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(2)

ثقل(.:)مادة،(1256:)ص"المحيط"القاموس:انظر.المسانرقناع:الئقل(3)

.(1/66)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

يم.بالشاترذ،ؤقضاتة

قأغتقة،ؤتذةقؤليثه"،الغا!يرئزيشييل!مولىكانؤزاخ

ت!تييئهو،عظالتبيئالىزايغقخاء،تغضفئمؤتمشك،تغضفئم

.!النبئقؤلىأنا:تفوذؤكان،*هتقؤه!ت

بعيزيقودوكان،الفريسيعشهذ:وقالا،والحاكمالبرعبدوابنسعدابن

.(1)فأعتقهالثه4رسواشتراه،عائشة

."الشامنزل"وقضالة:الثهرحمهالمؤلفقالء

:الطبريجريربنمحمدوقال،(2)الشامنزلتمانئآقضالة:سعدابنقال

.الشامديمزفيما-نزلاللهرسوليمولىوقضالة

قؤليثه،العاعربنلسعيدقولنكان"ورافغ:الثهرحمهالمؤلفقال*

تستعينه،!النبيإلىرافغفجاء،بعضهموتمشك،بعضهمفأعتقه،ولذه

."!يالنبيئقؤلىأنا:يقولوكان،لهقؤه!ت

.(3)وغيرهسعدابنذلكذكر

لأبيكانتالواقعةهذهأن""الكاملفييزيدبنمحمدوذكر

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(1/498)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

(4/1764).

.(1/498)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(2)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(1/498)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

(2/222).
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بمالله!رسولمواليذكر

يمنؤكان،البذامنزئليئنليقاغةته"ؤقتةأسئؤد"،ؤمجذغئم

.الفزىبؤاديفيل،جشقىفؤتلإي

الختقذم)1(.رافع

وكنيته:.هذالرافعالواقعةهذهأنالصحيخإن:وغيرهالحذاءابنقال

فأعتقه.اللهلرسولؤهبةنصيتهتعيقلمالذيوإن،التهيئأبو

زيدبنيىفاعةلهؤقبهأسود،"ومذغم:اللهرحمهالمؤلفقال*

.الفرى،بواديفيل،جشقىفوتديمنوكان،البذامي

فيالنواويوذكرهوغيرهما)2(.البرعبدوابنسعدابنذلكذكر

الفهملتين)3(.العينوفتحالدالوسكودبالميمبكسر:وقال،قؤاليه

وهو،عبدآماتأو،الله4رسوأعتقههلواختلف:البرعبدابنقال

الثه:رسوذفقال،عابرسهمأصابه،فيلوبها،خيبريوتمالشملةغلئالذي

الحديث-هذافييعني-الأسودالعبذإن:قيلوقدنارآ"،عليهلتشتيل"إنها

بخيبر)4(.فيلوكلاهما،مذعمغير

جذاممنضتيبةبنيمنالضتيبيالحذاميوهببنهوزيدبنويىفاعة

.(2/71)المبرديزيدبنلمحمد"والأدباللغةفي"الكامل:انظر(1)

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(1/498)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

(4/1468).

.(1/54)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)

البخاريرواهالشملةغلوحديث،(4/4681)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

!به.الأشعريموسىأبيحديثمن(3993)
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بم
الهننالعذبالورد

.!عالتبيئثقليعلىكان،ؤيمزيمزة

قومه،منجماعةفيالحديبيةهدنةفيوالسلامالصلاةعليهالنبيعلىقدتم

.(1فأسلموا)

ققصورة،ميمثم،الفهملتينوالسينالمكسورةفبالحاءج!قىوأما

:ويقال:قالالبكريعبيدأبوذكره.جذامأرضمنموضع:لهغقىوزنعلى

إلىبقيةمنهوبقيت،سنةثمانينالطوفاننضولمحببعدبقيىق!جبالماءإن

.(2)وغيرهدريدابنذكره:وقال،اليوم

."!عالنبيئثقليعلىكان"يمزيمرة:اللهرحمهالمؤلفقال"

بنعمروبنعبداللهعنالخغد،أبيبنسالمحديثمنالبخاريفي

:فقال،فمات،يمزيمرة:لهيقالرجلع!برواللهرسوليثقلعلىكان:عالعا

.(3)اهقغعباءةفوجدوا،ينظرونفذهبواالنار،فيهو

عيهضه)4(.للنبيغلامأ4يمزيمركان:قالسعدابنوروى

إلا،روايةلهئعرلهثولا،صحبةلهيمزيمرة:قندهبنعبداللهأبووقال

.(5)سالمعنديناربنعمروحديثفيذيمزأنه

.(2/271)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(464)البكريعبيدلأبي"استعجمما"معجم:انظر(2)

.(9029)البخاريرواه(3)

.(1/498)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)

.(4/497)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(5)
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الله!رسولمواليذكر
بم

...............زئلإ،ئزتشايىئننهلاليتجذؤزئد

مولىيمزيمرة:وقال"المصطفىدزشرففيالنيسابوريالملكعبذوذكره

فآعتقه)1(.،الثهرسولإلىالحنفيعليبنقؤذةأهداهنؤبيأكان،اللهرسول

وفتحهماالكافينبكسرع!برر،النبيقولىيمزيمرة:فقالقزقولابنوذكره

فمكسوري!الثانيةوأما،وكصئرهاالأولىالكافبفتح:النوويوقال.الاممثر)2(وهو

.فيهما)3(

.زبد"بنتساربنهلالتجذ"وزيد:اللهرحمهالمؤلفقال+

:قالاللهرسولمولىزيدبنيساربنبلالطريقمنداودأبوروى

اللهرسوذسمعث:قال،الثهرسولقولىزيدتجذيعنئحذثأبيسمدث

منقؤكانواقلهغعزالقيوتمالحئهوإلاإلةلاالذياللهصاستغفز"من:يقول

.(4)"الرخف

لزيل!أعلملا:البغويقال،اللهرسولمولىيسارأبو:قئدهابنقال

.(5)المدينةسكن:البغويوقال،الحديثهذاغيزاللهرسولمولى

.(3/269)النيسابوريالملكلعبد"المصطفى"شرف:انظر(1)

.(5/587)حجرلابن""الإصابة:انظر(2)

للنووي"واللغاتالأسماءو"تهذيب،(2/129)للنووي"مسلم"شرح:انظر(3)

وقيل:،الكافينبكسر:"واللغاتالأسماء"تهذيبفيوالذي،(1/54)

بفتحهما.

.(2/331)الأثيرلابن"الغابة"أسد:وانظر،(1715)داودأبورواه(4)

.(2/492)للبغوي"الصحابة"معجم:انظر(5)
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بم

وله!

ؤعتيلى.

االننالعذبالمورد

.قزؤانؤأ،دكؤانآؤ،نمفر2ؤأ،كيشانؤأ،ؤطفقان

."وغبيد":اللهرحمهالمؤلفقالء

:قالالتيميسليمانعن،شعبةعنبسنده"الإكليل"فيالحاكمروى

أنهاللهرسولقولىعبيدعنفحذثنا،عثمانأبيمجلسفيرجلعليناطرأ

القاسمأبووذكره،والعشاءالمغرببينصلاةفذكر،!النبيصلاةعنشئل

.(1)الحديثهذالهوذكر،عساكرابن

مولىعبيدعنالئيميسليمانطريقمنالقؤصلييعلىأبووروى

.(2)دمحأالإمام"مسند"فيوكذلك،اللهرسول

.(3)عتاقةمولىالغفارعبدبنعبيد:الجوزيابنوقال

وأدكوانأويمهرانأوكيسانأو"وطفمان:اللهرحمهالمؤلفقال*

."نمروا

أئمزؤتهحديمبفيذكرولهواحد،شخميىعلىفسماله!الأسماءهذه

!ان،القهمدقةنأكللابيمبأهل"إنا:لهقالاللهرسوذأن،عليبنثكلثوم

.(4/274)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

عن:والحديث(1576)"يعلىأبيو"مسند،(23707)أحمد""مسنده:انظر(2)

،الناستغتابانفكانتا،صائمتينكانتاامرأتينإن:قالر!عاللهرسولمولىعبيد

الحديث....بقدحت!عاللهرسولفدعا

.(33:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(3)
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بم!جاللةرسولمواليذكر

الفقؤيدن.اليهأفذاة،المئطىؤقأئوز

أبورواها؟طفمان:رؤىمنفرواية،الضدقة"نأكلفلا،آنفسنامنمولانا

لعليابنهعن،السائببنعطاءعن،شريكعن،منجابعنالبغويالقاسم

.(1)الحديث.دكوانأوطفمان:لهيقالاللهلرسولموئىحدثني:قالت

فضيل،ابنثنا،شيبةأبيبنبكرأبورواها؟كيسان:رؤىمنورواية

.(2)كيسان:لهيقالاللهلرسولموئىأن:عليب!نبكلثومأثمعنعطاء،عن

.(3)الحديثعطاءعنجريررواهوكذلك

.(4)الحديثعطاءعنالثوريسفيانرواها،مهران:روىمن!رواية

.طفمانفيتقدمت،ذكوان:روىمنورواية

يقالأنهبعضهموذكر،الآنإلىليتقعلم،مروان:روىمنورواية

فرمز.:وقيل،باذام:وقيل،ميمون:أيضأفيه

."المقوقسإليهأهداهالمبطي!وقأبور:اللهرحمهالمؤلفقال8

له:يقالخجيأ"خرزالنبيإلىالمقوله!هم!أهدى:الزبيريمصديقال

ابنقال.به،منجابطريقمن(4217)الكبير""المعجمفيالطبرانيورواها(1)

:البغويطريقمنالحديثروىأنبعد(4/274)"دمشق"تاريخفيعساكر

.منجابعنروايةللبغويأعرفولا

.(803)"مسنده"فيشيبةأبيابنرواه(2)

.(4/280)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(3)

.(00711)"مصنفه"فيشيبةأبيابنرواه(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

.........،ضقيزةؤآئو،ئمهشاؤ،يدؤائوؤأ،يذؤؤا

.(1)دعسأبيابنقاله،كبيرآشيخآوكان،الموحدةبالباءوهوقأبور

.واقد،أبوأوآوواقد،:اللهرحمهالمؤلفقالء

واقد،أبو:ويقال:وقال،واقد:الثهرسولقواليفيعساكرابنذكر

منومنهم،واقد:زوىقنمنهمن!ف؟الرواةمنواقعذلكفيوالاختلالهث

.(2)الكنيةدونواقدبابفيذكره،البرعبدبنعمروأبو،واقدأبو:رؤى

.8"وهشام:الثهرحمهالمؤلفقال"

نإ:ع!يررللنبيقالالذيهو:يقولون:وقال،البرعبدبنعمرأبوذكره

.(3)الحديثلامسيذتمنعلاامرأتي

منالحديثطهذالهوأخرج،اللهرسولقواليفيعساكرابنوذكره

.(4)هنعالربير،أبيطريق

.ضميرة""وأبو:اللهرحمهالمؤلفقال"

عليه،الثهأفاءمماكان،اللهرسولقولىضميرةأبو:البرعبدابنقال

بنزؤح:وقيل،البخاريقاله،ترنذيآلمنالجفيريشغداسمه:قيل

.(8/122)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

البرعبدلابن!و"الاستيعاب،(4/285)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

(4/1551).

.(4/1541)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

.(4/287)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(4)
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اللة!رسولمواليذكر
بم

له!4ص*ص

.................................،وحنين

أبووقال.(1)اللهشاءإنأصخعوالأوذ:قالشيرزادبنزؤح:وقيل،سندر

.الحميريسعيد:حاتم

القاسمأبووذكره.ضميرةأبيبنضميرةبنعبدالثهبنحسينتجذوهو

الرحمنالثه"بسم:لهكتباللهرسوذوأن،اللهرسولقواليفيعساكرابن

منكانواأنهمبيتهوأهليضميرةلأبياللهرسولمحمل!منكتا!،"الرحيم

ضميرةأباخترثم،اللهرسوذفأعتقهمرسولهعلىاللةأفاءمماوكانوا،العرب

معيمكمثأنت!حأوإن،الثهرسوللهأذنفقدبقومهيلحقأنأحمتإن

،الإسلامفيودخل،ورسوتهاللهصفاختار،بيتهأهليمنفيكوناللهرسولي

خيرآ"،بهمقفيستوعيىالمسلمينمنتعيهمومن،بخيرإلاأحدلهمتعرضنفلا

كعب.بنأتىوكتب

جمير،أحذوهواللهرسولمولىفهو:أوش!أبيبنإسماعيلقال

فأخذوا،اللصوعنلهمفعرضن،الكتافيومعهمشقرفيمنهمقوموخرج

أخذوا)2(.ماعليهمفردوا،الكتاقيإليهمفآخرجوا،متاغهم

.ةوخنين":اللهرحمهالمؤلفقالء

يغفهفوهبه،قللنبيئوخادمأعبدآكان:وقالالبر،عبدابنذكره

العباش.فأعتقه،العباس

.(4/1695)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)

.(4/293)عساكرلابن"دمشقتاريخ:انظر(2)
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بم
االننالعذبالمورد

.....................،أخقزؤاشفة،بي!ي!غؤأئو

النبيعندكانأنهوزوى."بحيررالنبيقولى:وقال،عساكرابنوذكره

إلىبؤضموئهخرقيالله4رسوتوضأوإذا،يخدمهوالسلامالصلاةعليه

ذلكفشكؤاالوضوكأ،حنينفحبم!ن،بهتمشحواوإما،شتربوهفإما،أصحابه

فقال،منهشربتغطشتفإذا،عندياحتبسه:فقال،فسأله،اللهرسولإلى

،عباسيعمهوقبهثم،"؟اذهأحصىماآحصىغلامأرأيئم"هل:اللهرسوذ

فآعتقه.

له:وقيل:قالحنينبنعبداللهبنإبراهيمتجذوهو:البرعبدابنقال

.(1)طالبأبيبنعليئقولى

.أحمر"واسمه،بي!يمغ"وأبو:الثهرحمهالمؤلفقال"

أبووذكره،اللهرسولمولىهذاعسيبأباأن:نقطةبنبكرأبوذكر

وقال:قالاسمهفيمختقف!،الكوفةأهلفيمجداده:وقالا،قئدهوابننعيم

.(2)ةزفاسمه:القؤصليالأزديالفتحأبو

غميميب،أبيعن،الخؤنيمجمرانأبيطريقمنأحمدالإماموروى

قالت:،بي!ي!غأبيب!نبميمونةطريقمنشغدابنوذكرهغمي!يم)3(،أبيأو

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(4/260)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

(2/89).

.(1/012)نقطةلابن"الإكمالتكملة":انظر(2)

علىالصلاةشهدأنهحديث(07852)"المسند"فيأحمدالإماملهروى(3)

الحديث..ة!جماللهرسول
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!باللةرسولمواليذكر

غتيل!.ئوؤأ

بم

قآغتقتة،!ر،التبيئزؤجشققةلأئمغئذاكانؤشعيتة

تشترطيلئمتؤ:ققاذختاته"،!عالتبيئتخدتمأنغقيهؤشزطت

.!النبيئقازق!ثقاعقى

.(1)الصيامفيثلاثبينيمواصل!يبأبوكان

.غبيد""وأبو:اللهرحمهالمؤلفقال+

حديثآلهوزوى،اللهرسولقولىعبيدأبو:عساكربنالقاسمأبوقال

طبخأقعبيدأبيعن،خؤشببنشفرطريقمنأحمد"الإمام"مسندمن

فناولته،،ذراغها""ناولني:اللهرسولفقال،لحمفيهايذرآع!رراللهلرسول

الله!نبىيا:فقالذراغها""ناوئني:قالثم،فناولته،ذراغها""ناولني:فقال

ذراعآلأعطتكسكثلو،بيدهنفسي"والذي:فقال؟ذراعمنللشاةكم

لأعطيتني)3(.:والصوافي:عساكرابنقال.(2)"هبدعوثما

،!عالنبيزوجسلمةلأئمغبدأكان؟"وشفينة:اللهرحمها!ؤلفقال"

:فقال،حياتهوالسلامالصلاةعليهالنبىيخذمأنعليهوشرطت،فآعتقته

."!النبئفارقثماعلىتشترطيلملو

.(7/61)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

صحابي،مناكثرعنزويالشاةذراعوحديث.(01061)""مسندهفيأحمدرواه(2)

.(8/131)للهيثميالزوائد"مجمع":انظر

.(4/294)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(3)
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افنىالعذبالوردبم

فيواختلف،التختريأبو:وقيل،الرحمنعبدأبو:كنيتههذاشفينة

بنالقاسمأبوذلكذكررومان:وقيلأحمر،:وقيل،يمهران:فقيل،اسمه

.(2)حابز:اسمهأنالنيسابوريالملكعبدوذكر.عساكر)1(

قزوخ.بنمهراناسمه:الذمياطيمحمدأبوشيخناوقال

الرحمنعبذبنوهعنهروى:وقالالبلخيزوماناسمهأن:قندهابنوذكر

يسكنكان،العربفولديمنوهو:البرعبدابنوقالوكئيز،وزيادومحمد

سفينة.:واسمه،فارسأبناءمن:وقيل.(3)نخلة

.(4)سئغ:وقيل:قال،موخدةثمساكنةنونالسينبعد:النوويقال

.العربفولديمنأسودكان:الطبريجعفروأبوالعباسأبوشيخناقال

اللهرسولقولىمهران:وقالغمير،:اسمه:قيل:البرعبدابنوقال

قاله،المدينةسكن،نخراناسمهسعد:ابنوقالشفينة)5(.غيرهو

.الحميدي

والنسائيداودأبووروى.قيس:اسمهأنالمنذريمحمدأبووذكر

.(4/266)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

.(3/265)النيسابوريالملكلعبد"المصطفى"شرف:انظر(2)

.(2/684)البرعبدلابن"الاستيعابة:انظر(3)

.(182-1/172)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(4)

.(2/685)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(5)
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الله!رسولمواليذكر
بم

عليكوأشترطأعيفك:فقالتسلمةلأئممملوكآكنث:قالعنهماجهوابن

اللهرسوذفارق!ثماعلئتشترطيلمإن:فقلت،عشتمااللهرسوذتخذمأن

.(1)ىلعواشترطتفأعتقتني،عشثما

وأبوادفمررنا،اللهرسولمعكتا:قاللأنه؟سفينة:الله4رسوتقبه

رواه"سفينةإلااليوتمكنت"ما:الثهرسولليفقال،الناشأغئزفكنت،نهر

.(2)سفينةعن،خفمانبنسعيدعنالبيهقي

عليهمقثفل،أصحائهومعهيمشياللهرسوذخرج:قالعنهوروي

حمقهثم،قتاغهمفيهفجعلوا،فبسطئهكساكأك"،"اب!ط:ليفقال،قتاغهم

بعيروقريومئذعليئحيئفلو،"سفينةأنمطفإنما،"إحمل:ليوقال،عليئ

.(3)ىلعثفلماسبعةأوستةأوخمسةأوأربعةأوثلاثةأوأوبعيرين

حتىوزفحهوئزشهسيقهعلىألقىالقومبعفقأعياكقما:روايةوفي

اللهرسوذسغاني:يقولاسفك؟ما:لهيقالوكان(4كثيراآشيئآخملث

.غيرهأريدلا،سفينة

ماجهوابن،(4993)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(3932)داودأبورواه(1)

(2526).

.(19742)""مسندهفيأحمدورواه(2)

.(19782)""مسندهفيأحمدرواه(3)

.(19752)""مسندهفيأحمدرواه(4)
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بم
االننالعذبالمورد

.أزتغونإلفئم:ؤييل،القشفوزون4قؤلا

وقال.فآعتقهء!مروالنبيئاشتراه:يقولأبيسمعمط:حاتمأبيابنقال

زمانإلىتعيئ:"تاريخه"فيالبخاريوروى.(1)سلمةأئمأعتقته:آخرون

الحخاتخ!)2(.

،فانكسرت،البحرفيسفينةزيمبت:قالعنهالمنكدربنمحمدوروى

أنا:فقلتالأسد،إلىفأقبلآشد،فيهاأتجمةإلىفآخرجنيلوحأ،قزيمبمت

علىآقامنيحتىبمنكبهتغمزنيفجعلتائهأ،وكنت،اللهرسولمولىسفينة

الشلام)3(.أنهفظننمث،قفقتمثم،الطريق

إنهم:وقيل،المشهورون"هؤلاء:اللهرحمهالمؤلفقال"

:"أربعون

.عشرةإحدىوإماؤهوأربعونفثلاثةقواليهفأما:الجوزيابنوقال

وهم:،اللهرحمهالمؤلف!يذكزهملمجماعةليوقغوقد

بواوعليهوعطف،الذمياطيمحمدأبوشيخناذكرهغبيد،بنأسلئم

غيرغبيدبنأسلتمأنعلىفدذ،آسلمواسمه،رافعوأبو:فقال،العطف

رافع.أبيأسلم

فيمذكوراللهرسوليقولىأفلح:البرعبدبنعمرأبوقال:أفلح

.(1/182)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

.(3/171)للبخاريالكبير"التاريخ):انظر(2)

.(2/675)(المستدرك"فيوالحاكم،(4326)الكبير"المعجم"فيالطبرانيرواه(3)
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اللة!رسولمواليذكر
بم

لهقالالذيوهو،أراهالثهرسولقولىأفلح:قئدهابنوقالقواليه)1(،

.ؤخهك""ترقي:!يررالنبى

يقاللناقوتى"طم!رالنبيئرأى:قالتسلمةأئمحديثمنلغيمأبووقال

.(2)"وجهك"ترلت:لهفقالشخذ،إذاينفخآفلح:له

وكان:قال،اللهرسولقواليفيالطبريجعفرأبوشيخناذكره:أئخشة

وذكره.بالقوارير"ليفقآ،أئخشةيا"زويذك:لهقالالذيوهو،للجمالحاديأ

.النيسابوريالملكعبذالقواليفيأيضآ

يقالأسودلهغلائمومعهلهضسيرفيكانع!يرالنبيأن:أنسعنوروي

.(3)الحديث.زويدك"آئخشة"يا:لهفقال،أنجشة:له

(()الجوزيابنذكره،أيمنأئمبابنالمعرولهثوهوغبيد،بنأيمن

خدمه.فيوتقذم،السلامعليهقواليهفيالذمياطيمحمدأبووشيخنا

.المتقذمطفمانغيروهو،قواليهفي(5)النوويذكره:باذام

(1)

(2)

(3)

(4)

.(1/531)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

الترمذيرواه،"وجهك!ترب:وحديث،(1/621)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر

(381).

.(2323)ومسلم،(9580)البخاريرواه

.(32:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر

حجرابنالحافظذكرهفقد،النووي:إلىوحرفت،البغويذكره:الصوابلعل

"معجم=:وانظر.عساكرابنوتبعه،البغويذكره:وقال،(1/652)""الإصابةفي
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بم
افنىالعذبالمورد

عنونقله،الثهرسوليقولىوقال،الأثيرابنذكره:عبداللهأبوتذر

حديثا31(.لهوروى،موسىأبي

اللهرسوذاشتراني:حاتمقال،موسىأبيعنالأثيرابنذكره:حاتم

معهفكنت،أعتقتنيهممانأفارقكلا:فقلت،فأعتقني،دينارآعشزبثمانية

الأسانيد)2(.أغرلمحبمنوإسناده،سنةأربعين

.(3)هثلارسولقواليفيلغيموأبوقئدهابنذكره:دؤس

تعالى.اللهشاءإنرافعأبيفيويأتي،رافعأبو:ويقال:رافع

.(4)روايةلهأعلئمولا،الثهرسولقولى:عمرأبوقال:زوبفع

رويفع:قالمصعبإلىبسندهورؤى،قواليهفيعساكرابنوذكره

تسميةفيخيثمةأبيبنبكرأبيإلىأيضأورؤى،اللهرسوليقولىيماني

إلاهذارويفعآذكرأحدآآعلملا:عساكرابنقال،رويفع:اللهرسولقوالي

.(5)خيثمةأبيوابنمصعب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(4/274)عساكرلابن"دمشقو"تاريخ،(3/434)للبغويداالصحابة

.(1/253)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر

.(1/046)السابقالمرجع

.(2/196)السابقالمرجع

.(2/405)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر

.(4/264)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر
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و!تواللةرسولمواليذكر

بم

خدقه.فيأنهوتقذمقواليه)1(،فيالجوزيبنالفرجأبوذكره:سابق

قواليفيوالنواويالجوزيوابنلغيمأبوذكره:تؤتىبنزيد

ع!يرر)2(.اللهرسول

وتقذم،(3)موسىوأبونغيمأبوالقواليفيذكره:اللهرسولقولىسالم

خذمه.في

الصلاةعليهقواليهفيالذمياطيمحمدأبوشيخناذكره:زيدبنسعيد

.والسلام

البرعبدابنذكره،التفديعثمانأبوعنهرؤى:اللهرسولقؤلىشغد

.(4)وغيره

.(5)والسلامالصلاةعليهقواليهفيالجوزيابنذكره:يمئديرأبوسعيد

وأنه،والسلامالصلاةعليهالنبيئقواليفيذكروه:الفارسىسلمان

.(6)كتابتهبعفقعنهأذى

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

.(33:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر

الجوزيلابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح،(2/331)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر

.(33:ع)

.(2/369)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر

.(2/612)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(33:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر

.(2/487)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر
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بم
االنىالعذبالمورد

:قالوافإنهموغيرهالبرعبدابنوأمامحمد،أبوشيخناذكره:!شندر

وتجذعدكرهفقطع،جاريتهمعرآهفينئاعآوأن،الخذاميلقنباعغلامآشئدركان

،"فعلمتماعلىحمللث"ما:لقنباعفقال،بذلك"!بررالنبىشندرفأخبر،أنقه

:وقال،حز"فأنت"اذه!ث:ي!ندرالسلامعليهالنبيئفقال،رآهمالهفذكر

شئدر،وأعتق،((ورسولهاللهقولىوهوخز،فهوبالنارأخردقأوبهفئل"قن

يحفظبكرأبوفكان،"مسلمكلئبك"أوصي:وقال،الله4رسوبهوآوصى

فكتب،بمصرالإقامةشئدراختارثم،عمروكذلك،الثهرسولوصيةفيه

ودارأ)1(.واسعةأرضآفأقطعه،بهالعاصبنعمروإلىعمز

بنأحمدذكره،أصخعنديوهو:قال،المعجمةبالشين:شفعون

مصر.قلإتمفيمنوزيربنيحمى

عمرأبيكتابعلىبخالهحاشيةالشاطبيالزضيشيخنابخطورأيث

ريحانة،أبيبابفيالكنىبابفيعمرأبوذكره:قال،شفعونبابفي

علامةنقطثلاثالسينوتحت،سمعون:ويقال،شفعوناسمه:وقال

الصلاةعليهالنبيئشرتهزئحانةأبووهوأكثز،والأول:قال،الفهملةالسين

.الزوجاتفيذيمرتوقد.(2)والسلام

"المسند"فيأحمدرواهوالحديث،(2/688)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

عمروبنعبداللهحديثمن(15728)"الكبرى"السننفيوالبيهقي،(9675)

.العاصابن

.(4/1661و2/712)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)
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اللة!رسولمواياذكر
بم

:وغيرهعساكرابنقال-والذهضمميرةأبوتقذم-ضميرةأبيبنضميرة

مصعب!وذكره.(1)فأعتقه،والسلامالصلاةعليهالنبيئفابتاعهيحمباء،أصابه

.والسلامالصلاةعليهقواليهفي

"آجائعة:فقال،تبكيوهيضميرةبأئمقزاللهرسوذأن:قئدهابنوذكر

الله:4رسوفقال،ؤلديوبينبينيفزدقإنما،لا:قالت"؟أنتأعارية،أنت

منهفابتاعه،ضميرةعندهالذيإلىأرسلثم،ووتدها"والدةبينئفزن"لا

اللهرسولمحمدمنكتالمح!هذا:الرحيمالرحمنالله"بسم:لهوكتب،بتكرة

،العربمنبيسبأهلوأنهم،أعتقهماللهرسولأن؟بيتهوأهليضميرةلأبي

تعزضنفلا،قومهمإلىرتجعواأحئواوإن،اللهرسوليعندأقامواآحثواإن

بنأتىوكتبخيرآ"،بهمفليتوعنالمسلمينمنتعتهمومن،بحقإلالهم

.(2)بعك

عليهالنبيقواليفيوالنوويالجوزيابنذكره:أسلمبنغبيدالله

.(3)""الصحابةفيأحمدالإمامذكره:الجوزيابنوقال،والسلامالصلاة

الصلاةعليهالنبيئقولى:وقال،الجوزيابنذكره:الغفارعبدبنغبيد

غتاقة)4(.قؤلىوالسلام

.(4/272)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(1)

.(3/65)الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(4/273)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(2)

.(33:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(3)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

حديثه،الشكنابنعنوذكره،اللهرسوليقولى:الأثيرابنقال:غيلان

.(1)الزفةأهلعند

زاد،تمانيأنهوذكر،قواليهفيالأمينوابنعساكرابنذكره:قضالة

.(2)الشامنزلعساكرابن

منمندهابنوذكر،الأمينابنقاله،زايآخرهوفي،وفاءبقاف:قفيز

.(3)زيفق:لهيقالغلاثموالسلامالصلاةعليهللنبيكان،أنسطريق

ورؤىكأبحرو،النبيئقولى:وقالالآثيرابنذكره:اللهرسولقولىكزيب

اللهرسولمولىكريبعنسلامأبيعنزيدعنكثيرأبيبنيحعىحديثمن

.حديثا34(فذكر

ذكره:وقالالأثيرابنذكره:اللهرسولقولىالرحمنعبدبنمحمد

"المفاريد")5(.فيالحضرميالرحمنعبدبنمحمد

محمدأ،اللهرسوذفسقاه،ناهيهمااسمه:وقيل،اللهرسولمولىمحمد

.(6)موسىأبيعنالأثيرابنذكره

.(4/366)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(4/277)عساكرلابن"دمشقتاريخ1:انظر(2)

.(4/434)الأثيرلابن"الغابة"أسد.انظر(3)

.(4/497)السابقالمرجع(4)

.(5/071)السابقالمرجع(5)

.(5/93)السابقالمرجع(6)
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!راللهرسولموالي!ذ
بم

فيجعفرأورده،اللهرسولمولى:وقالالأثيرابنذكره:مكحول

الصلاةعليهأعطاهاالزضاعةمن"!ررالنبيئأختالشيماءأنوذكر،الصحابة

.(1)مكحول:لهيقالغلامآوالسلام

ؤفزفشركوغيلان،فأسلم،سلمةبنيغيلانكان:السائبأبونافع

فأعتقه.،اللهرسولإلى

عبداللهأبووذكره،وآعتقهكألجبورالنبىاشتراه،الشراةفولديمن:لئيه

الباء،وفتحالنونبضئمزوي:وقال""الجوهرةفيالتزيبكرأبيبنمحمذ

الباء.وكسرالنونوبفتح

الله.رسولفواليفيالنوويذكره:نبيل

فيالطائفحصنمناللهرسولإلىتدلى:تكرةأبوالحارثبننفيع

الله.رسولقولىأنا:يقول،تكرةأبوفكان،وأعتقه،تكرةأبا:فكناه،تكرة

وجعله،اللهرسوليقواليمنفرمزأنالنوويذكر:كئسانأبوفزفز

هرمز.:فيهقيلالذيطفمانغير

:وقال،القواليفيعساكرابنذكره:الحمراءأبوالحارثبنهلاذ

الغوالي)2(.منالحمراءأبو:قالجندببنشمرةعنبسندهوزوى،يحمباءأصابه

أيضآ.الخذامفيوتقذم

.(5/270)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(1)

.(291-4/289)عساكرلابن"دمشقخل!ات":انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

الله.رسولقواليفيوالنوويالتريذكره:ءخمرراللهرسولقولىوافد

قواليهفيالنيسابوريوذكره،الثهرسولقواليفيالنواويذكره:ؤزدان

.(1)فأعتقه،الطائفمنخيررالنبيئشباهؤزدان:وقالوالسلامالصلاةعليه

أبيبخطذلكرأيث،والسلامالصلاةعليهالنبيقولىيزيدبنيسار

الضريفيني.محمدبننغيمبنإسحاق

النواوخ)2(.والسلامالصلاةعليهقواليهفيذكره:آثيلةابو

الصلاةعليهقواليهفيموسىأبيعنالأثيرابنذكره:التشيرأبو

.(3)والسلام

فيوتقدم،القواليفيوالنواويعساكرابنذكره:الحمراءابو

.(4)الخذام

ؤيكنى:،رافع:اسفهكان:وقيل،رافعأبيبنالتهيئولدرافعأبو

بعضهم،وأعتق،بنوهقؤرثهفمات،عالعابنسعيدأخيحةلأبيكان،البهيأبا

.(5)اللهرسولقواليمنقفذ،فأعتقه،اللهلرسولنصيتهت!قؤوبعضهم

.(268-3/267)للنيسابوري"المصطفى"شرف:انظر(1)

.(1/45)للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب":انظر(2)

.(6/38)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(3)

.(4/289)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(4)

الجوزيلابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح،(1/34)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(5)

.(33:ص)
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اللة!رسولموالي!!
بم

الخوالي،فيعساكربنالقاسمأبوذكره:شلآمأبو:ئقال،شفمئابو

التزيوذكره.(1)الشاميينفيمجداده،حريثواسمه،اللهرسوليراءص:وقال

."الجوهرة"في

أهوأدريلا:البرعبدبنعمرأبوقال:اللهرسولقولىشفمىأبو

.شفمى)2(أبو:اللهرسوليراعيأنوذكر!؟اللهرسوليراعي

شفمىأباأن:كتابهفيالنيسابوريالمؤدنالملكعبدبنأحمدوذكر

الختشي.سلامأبوعنهبالروايهانفردهذا

الحسنوأبو،البريعبداللهوأبو،عساكربنالقاسمأبوذكره:صفيةأبو

عليهالنبيقولىصفيةأبيعن:ذكرطريقمنعساكرابنلهورؤى،الأثيرابن

كان:الأثيرابنوقال.بالتوىيسبلالمهاجرينمنكان:البريوقالالسلام

بالحضى)3(.ستخأصبخإذا

الذمياطي.محمدأبوشيخناذكره:قيلةأبو

حبيببنمحمذذكره:الجوزيابنوقال،البرعبدابنذكره:ئبابةابو

لبعفغغاته،كان:وقالالنيسابوريالملكعبدقالوكذا،القواليفي

.(4/291)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

.(4/1683)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(4/292)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(3)

.(6/186)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1693)
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الهننالعذبالموردبم

.................،زافيأ"ئمشفقى:4الإقاؤمن

.(1)والسلامالصلاةعليهللنبيئفوقبته

ختشئآ،كان:الأثيرابنوقال،"الفحتر"فيحبيبابنذكره:لقيطأبو

.(2)زمعأيايمإلىوبقي،اللهرسولقواليمننؤبيآ:وقيل

جعفرأبووشيخناالنيسابوريالملكوعبدحبيبابنذكره:هندأبو

وتزوجواهندأبا"زؤجوا:قالالثهرسولأنوذكروا،القواليفيالطبري

الخديبية،منفنقهمزفهابتاعهاللهرسوذأن:الطبريشيخنازاد،(3)"إليه

وأعتقه.

لهوقال،القواليفيالنيسابوريالملكعبذذكره:اليسرأبو

.ث!عغ

:8رافعأئمشفمى:الإماء"ومن:اللهرحمهالمؤلفقال8

عليهالنبيمولاة:وقيل،المطلبعبدب!نبصفيةقؤلاةهي:قيل

الله،رسوليؤتديوإبراهيتمفاطمةقابلةوكانت،الخذامفيوتقذمت،السلام

.(4)أولادهوأئئمرافعأبيامرأثوهي

.(1/34)"الغابةو"أسد،(4/0174)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(6/282)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

أبيحديثمن(2693)""المستدركفيوالحاكم،(0212)داودأبورواه(3)

!نه.هريرة

.(4/1862)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)
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اللة!رسولمواليذكر
بم

ؤقيفونةزئلإ،ئننأشاقةأوئمؤهيئ،أبيهيمنؤرثها،أئقنأ"ئمؤتزكة

...............................،شغلإبئهمث

أئموهي،آبيهمنؤيىثها،أيمنأئم"وبزكة:اللهرحمهالمؤلفقال+

:زبد"بنأسامة

بنسلمةبنمالكبنجضنبنعمروبنثعلبةبنثبركةهذهأيمنأم

ميراثآ؟اللهلرسوليفصارت،اللهرسولوالدلعبداللهكانت،النعمانبنعمرو

وتزؤجها،الهجرتينوهاجرت،قديمأوآسلصت،حبشيةوكانت،أبيهمن

"أكي:ويقول،يزورهاالله4رسووكان،الختشيعبيدبعدحارثةبنزيد

والله:فقالتبياض!"بغينيهالذي"ذاك:رجلعنمرةلهاوقال،أفي"بعذ

.(1)"!ضايببعينيهإلاأحلإمن"ما:فقالبياض!،بعينيهما

شربتهالتيإن:وقيل،والسلامالصلاةعليهالنبيبوذشربتأنهاوذيمز

وذكر.أشهر)2(بستة:وقيلأشهر،بخمسةاللهرسولبعدوئوقيت.غيرها

.الظباءأم:لهايقالأنه""الجوهرةصاحب

:سعد"بنمث"وميمونة:اللهرحمهالمؤلفقال*

...............................البرعبدابنذكرها

مرسلآ.أسلمبنزيدحديثمنبكاربنالزبيررواه(1)

.(7/411)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1793)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

(7/325).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

.ؤزضؤى،ةخضيرؤ

الهنىالعذبالمورد

منالترمذيففي.الخذامفيذكرهاوتقذم،(1)القواليفيعساكروابن

عليهالنبىتخذموكانتسعد،بنتميمونةعنخالد،بنأيوبحديث

.(2)السلام

:""وخضرة:اللهرحمهالمؤلفقال*

:قالأبيهعنمحمد،بنجعفرطريقمن""الطبقاتفيسعدابنروى

الخذام)3(.فيوتقذمت،خضرةتسمىجاريةلهوكانت

:"وزضوى":اللهرحمهالمؤلفقال"

.(4)القواليمنوغيرهسعدابنذكرها

وفن:،جماعةمنهنليووقع،خمسةإمائهمناللهرحمهالمؤلفثذكر

طريقمنلهاوآورد،الأثيرابنوذكرهاالبر،عبدابنذكرها:أميمة

.(5)القواليفيوذكرهااللهرسوذأوضىكنت:قالتنفيربنجبير

فهملةحاءثم،تحتمنفثناةياءثم،فوخدةباءثمبالراء:وزتيحة

البرعبدلابن"الاستيعاب"و،(4/930)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

(4/1918).

.(1671)الترمذيرواه(2)

.(1/497)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(3)

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(4)

.(7/03)الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(4/1179)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(5)
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!واللهرسولمواياذكر
بم

إمائه.فيالدمياطيمحمدأبوشيخناذكرها،قزظيةوهيوهاء،

،والسلامالصلاةعليهالنبيشزتةأنهابخالهالقحريفينيكتابوفي

ريحانة.إنها:يقولوبعضهم

وبعضهموهاء،نونثمتحتمنفثتاةياءثمزايثمبراء:وزرينة

عساكرابنوذكرها،""الجوهرةفيالبريعبداللهأبوقاله،راءثمبزاي:يقول

.الخذامفيذكرهاوتقذم،(1)إمائهفي

"طبقاتكتابهفيالققدسيالففضلبنعليالحسنأبوذكرها:وزيحانة

وزكانة،وزيحانةمارتة:أربغفن:غبيدةأبوقال:فقال،شراريهفي"الثقات

جحش،بنتزينمبلهؤقبتهاوأخرى،الشبيفيأصابهاجميلةوأخرى:قالثم

فيذكرهاتقذموزيحانةبعد،فيماعبيدةأبي4قوويأتيلطر،هذاوفي

.الروجات

إمائه،منأنهاموسىأبيعنالأثيرابنذكر،اللهرسوليمولاة:وسائبة

الفقطه)2(.فيحديثأوزؤت

الفقولهسأن""الإكليلفيالحاكمروى:مارتةأخثالعبطيةوقيسر

بنزكرياأئمفهي،العبديقيسبنيخفمفوهبها،جاريةالثهيرسولأهدى

مصر.ععلىالعابنعمروخليفةكانالذيتجفم

.(4/530)عساكرلابن"دمثق"تاريخ:انظر(1)

.(7/151)الأثيرلابن"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

،أخرىوخادمةويحميرينمارئةاللهلرسولأهدىإنه:الشهيليوقال

.(1)حذيفةبنتجفملأبيالآخرةوهبوأنه

بنالخفمبنزكرياترجمةفي""تاريخهفييونسبنسعيدأبووذكر

فيالحكمعبدابنوروى.ةل!امأخمبالمبطيهقيسرابنأنه،الغئديس!يق

نأ،القاريعبل!بنالرحمنعبدعن،شهابابنحديثمنمصر"،"فتوح

الأخرىووقمت،إبراهيمأئمإحداهما،جاريتيناللهلرسولأهدىالفقوقس

بنعمروخليفةكانالذيتجفمبنزكرياأئمفهي،العبديقيسبنيخفم

الرحمنعبدأئمفهي،ثابتبنلحسانؤقبهابل:ويقالمصر،علىالعاص

:ويقال،الأنصاريق!لمةبنلمحمدالله4رسووهبهابل:ويقال،حسانابن

.(2)الكلبيخليفةبنيدخيةبل

منهن:،أربعآجوارقياللهلرسولالمقولهس!أهدى:إسحاقابنوقال

وسيرين.قارثة

الفقوقس،آهداهاالتيوهي،والسلامالصلاةعليهالنبيشزتةومارية

ذكرها.تقذم

.الخذامفيذكزهاوتقذم،القواليفيذكروها:الزتابائمومازئة

فيذكرهاوتقذم،القواليفيديمرت،صالحبنالفثتىتجذةومارئة

.(4/390)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(181:)صالحكمأبيلابنمصر""فتوح:انظر(2)
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الله!رسولمواليذكر
بم

ماريةأهيآدريلا:البرعبدابنوقال.قئدهوابنلغيمأبوذكرها،الخدام

(1)إلا؟آثمالربابأئم

وكذلك،خذامهفيوتقذمت،قواليهفيديمرت:سعدبنتوميمونة

ضميرةوأئم،والسلامالصلاةعليهقواليهفيديمرتغ!يميبأبيبنثميمونة

الصلاةعليهإمائهفيالآثيروابنالجوزيوابننغيموأبوقئدهابنذكرها

.(2)والسلام

غتاشأمفيالقواليفيالأثيروابنالبرعبدابنذكرها:عتاشوأم

فيذكزهاوتقذم،(3)معجمةشينالألفوبعدتحتمنالمثناةبالياء

.(4)الخذام

والسينالموخدةبالباءعتاسأم:وقيل،عتاشأئم:الجوزيابنوقال

.(5)دعاقوهوقائمةوأنااللهرسوذأوضحكنت:قالتعنهاالمهملة

أحدآ.شراريهمنالثهرحمهيذكرولم،قواليهمنليوقعماآخزوهذا

.(7/282)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(7/238)السابقالمرجع(2)

الجوزيلابنالأثر"أهلفهومو"تلقيح،(7/387)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

.(532:)ص

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/1949)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

(7/904).

.(35:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(5)
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بم
الهننالعذبالمورد

وأخرى،وزيحانة،مارية:شراري:يعنيأرجلهكان:عبيدةأبوقال

تجخش.بنتزينمثلهؤقبتهاوجارية،الشبيفيأصاتهاجميلة

منجحشبنتزينبهجرالثهرسوذأن:عساكر"ابن"تاريخوفي

الذيالأولربيعكانفلما،وصفروالمحزمالجخةذاحتىبنتصفيةأجل

.*هلقؤهبتهاعليها،قذخل،زينبعنزضيئالسلامعليهفبففيه

:يقولوبعضهم،وزئحانةمارتة:ؤليدتانع!يرللنبيكان:قتادةوقال

ربيحة:فوخدةباءوبعدهاالراءبابفيالقريفينيبخطورأيت.(1)ربيحة

.الزوجاتفيذكزهاتقذموريحانة،والسلامالصلاةعليهالنبيئشزتة

إبراهيتم،والسلامالصلاةعليهولد؟أئمشمعونبنثفهي،مارتةوأما

ئعوثه.وفيأولادهفيذكزهاوتقدم،الفقولهسلهأهداها

مكسورةفهملةصادبعدهاالنونواسكانأولهبفتح:أنمحناكورةمنوهي

منهاقريهمنالسحرةمدينةكانتإنها:يقال،مصرضعيدمن،وألفونون

غبيدأبوذكرهكذاالفاء،واسكانالمهملةالحاءبفتح؟خفن:لهايقال

نقهمر)3(.أبوالأميركذلكقتده،المعجمةبالشينشفعونوأبوها.(2)البكري

.ثمانسنةالمدينهإلىمارتةووضقت

.(3/242)عساكرلابن"دمشقخل!ات":انظر(1)

.(458و1/199)البكريعبيدلأبي"استعجممامعجم":انظر(2)

.(4/362)ماكولالابن"الإكمال":انظر(3)
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!واللةرسولمواياذكر
بم

الله4رسوفأنزلها،جميلةتجغدةبيضاءماريةكانت:قالالواقديوروى

الإسلاتم،عليهمافعرضن،الله4رسوعليهماودخل،س!ليمأئمعلىوأختها

.(1)هناكفآسلمتا

أعجبتاه،اه!خأوماريهإلىنظزلمااللهرسوذأن:الحكمعبدابنوروى

اختز"اللهم:فقال،الأخرىتشبهإحداهماوكانت،بينهماتجمعأنوكره

إلاإلةلاأنآشهد:"قولا:لهماقالأنهوذلك،مارئةلهاللهفاختار،"لنبيك

أختها،قبلوآمتتفتشقدت،ماريةفبدرت،ورسوئه"عبذهمحمدآوأن،اللة

وحؤلها،بالملكماريةءفوطي،وآمنتتشقدتثم،ساعةأختهاوقكثت

اللأين)2(.حسنةوكانت،هناكيأتيهافكان،بالعاليةلهماليإلى

وأختهامارئةعلىغزضنتفتعةأبيبنحاطمتأن:بسندهالواقديوروى

سنةماريةتوفيت.بالمدينةآسلمحتىالخجىوأقامفأسلمتا،،الإسلاتم

غبيدأبوقالوكذا،عشرةسمثسنةالفحزمفي:وقيل.الففضلقاله،خمس

.(3)سفيانبنويعقوب

!!!

.(3/236)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

.(512:ع)الحكمأبيلابنمصر"فتوح":انظر(2)

.(3/238)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(3)
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!ل!!لك-ا!*ة!.!!حال
محكل!اللهرسوليالهزاس

تييمنأغزابيئمناشتزاة،الشك!ث:ققكةقزسأؤذ

قشقاة،الضزشالأغزابئمجئذاسئفةؤكان،أؤاقيبغشرقرازة

غراقزسأؤذؤفؤ،التمينطفقفخخلأآغزؤكان،الشك!ت

غليه.

الله:رحمهالمؤلفقال"

"!التورسوليآفراس"ذكز

قزارةبنيمنأعرابيئمناشتراة،الشكمثمقكهفرمبى"أؤذ:وقال

آغزوبمان،الشك!تفسفاة،الصزشالأعرابيئعنذاسفةوكانأواقيبعشر

."عليهغزانرسأؤذوهو،اليمينطفقمحخلأ،

الكافي،وسكوفي،السينبفتحالنووخقتذه)الشك!ث(:وقوله

.(1)وبالموخدة

أبيبنسهليبنيحعىبنمحمدعن،الواقدفيعنسعلإ،ابنروى

رجليمنبالمدينهابتاغهفزس!اللهرسوذمقكةفزسيىأؤذ:قالأبيهعن،خثقة

.(1/06)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)
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بم
افنىالعذبالورد

الثهرسوذفسقاة،الضزسنالأعرابيئعنذاسفةوكان،أواييئبعشرقزارةبنيمن

.(1أخداآعليهغزاماأوذافكانأالشك!ت

الشك!ث،"خرزالنبيئفزساستمأن:غفقمةأبيبنغفقمةإلىبسندهوزوى

.(2)اليمينطفقفخخلآأغزوكان

:قري!ثيى"أخباليفي))المنققكتابهفيالبغدادفيحبيببنمحمدقال

.(3)اليمينمطلقمحخلآ،أغزكقيتآالشكمبكان

وعمروعطاءعن،سليمانأبيبنالمللثعبدحديمثمنالطبرانيئوروى

الشكمت)4(،يسقىأذقمنرس!"!يرللنبىكان:قالعباسابنعن،ديناليابن

الأثير)5(.بنالحسنأبوذكرةوكذا

كانإذا:الثعالبىإسماعيلبنمحمدبنالمللثعبذمنصورأبوقال

وانميمكابه،4المابفيفيىشبة،وشك!بقيف!فهوسريغهالخزيخفيفتالفرى

.(6)والسلامالصلاةعليهالنبىآفراسيىأخدشقيئوبه

.(1/489)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1/094)السابقالمصدر(2)

.(604:ع)حبيبلابن""المنمق:انظر(3)

.(58121)الكبير"المعجم"فيالطبرانيرواه(4)

.(2/179)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(5)

.(194:)صللثعالبي"اللغة"فقه:انظر(6)
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اللة!رسولأفراسذكر
بم

ققرقي،ق!تق،غليهشاتقاتلإيؤفؤ،شئخةلةؤكان

السيىعالقحدبئوالصزش،النعمافيشقائقأيضأاللغهفيوالشكمث

الخفتي.

عليهسابقالذيوهو،شئخةله"وكان:اللهرحمهالمؤئفثقالء

."هبفقرقيفشتق

الربيرعنيزيذ،بنسعيذثنا،حرهمببنسليمانأنا:سبابنقال

نرسمنالله4رسوراقن:قالماللثبنأن!ميىعنتبيد،أبيعن،الخري!بابن

وأعخته،1(.لذلكفقمثق،سابقةفجاءتسبحة:لهيقال

فياليدينقذن!حكانإذاسابحنرس:قولهميمنوشئخة

.الخزي

أعرابيمنابتاغهاشقراءوهي،خييهيمنفرسشئخة:التينابنقال

حلثمبيدهالخيلومذ،ىبم!يمخيوتمعليهاوسابق،الإبليمنبعشرخهينةمن

الخيلوجوهفيتغيروهيالعلمصاحبهاأخذحتىفأقبلتعليهاوسبحعنها

تسفىشقراءفرسمؤتةيوتمطالبأبيبنجعفرت!حتوكانت،سبحةفسميت

فرسوسبحة.الاهاأعطاةوالسلامالصلاةعليهالنبيئيكونأنيجوز،شئخة

خلافيه،أؤذتغثة!هبكرأبوأنقذحينأسامةابنهعليهكانالذيثةحاليبنزيل!

تذلي.يوتمتحتةوكانت،المقدادأفراسأخذوشئخة

.(1/490)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالورد

لةشهذاتلإيالأغزابيئمناشتزاةاتلإيؤفؤؤالفزتجز،

فزة.تييمنؤالأغزابن،ثابيخئنخريقة

الأعرابيئمناشتراةالذيوهو"والفزتجر:الثهرحمهالمؤئفثتال8

بالفزتجنرسفي:فزة"بنيمنوالأعرابى،يت!باثبنخزيمةلهشهذالذي

الشغر.منضرلمح!هوالذيالزتجنرمنمأخوذضهيلإ،ن!حل

ابنعن،مي!قمعنالحكيمعن،عمارةعنالحسنعنالواقدفيروى

الفرتجر)1(.ئذغىفرس!اللهلرسوليكان:قالعباسيى

طالبأبيبنعليئعنالجرار،بنيحىحديمثمن""المستدركوفي

المرتجر)2(.يمذغىنرساللهلرسوليكان:قال

اللهرسولينرس:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدطرييمنأيضأوفيه

الإسناد)3(.صحيح:وقالالمرتجر،يسقى

أئزعن)4(.وكان:الأثيرابنقال

سهليبنيحعىبنمحمذسألث:قالالواقدفيعنسعدابنوروى

الأعرابيئمناللهرسوذاشتراةالذيالفرشهو:فقالالمرتجنرعنخثقةأبيابن

نفسه.والموضع،السابقالمرجع(1)

.(0842)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

.(0742)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

العلمية.الكتبدارطبعة،(1/041)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)
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!واللةرسولأفراسذكر
بم

.(1)ةزفبنيمنالأعرابىوكان،ثاب!ببنخزيمةفيهلهشهذالذي

ابنذكر:(خزيمةلهشهذالذيالأعرابيئمناشتراةالذي)وهو:قوله

وفي،الطرفي:أخرىوفيالمرتجر)2(،خزيمةفيهشهذالذيالفرسنأنفتيبة

.(3)التجيمث:أخرى

ابنهو:وقيل،سهليبنظاليمبنالحارثابنهو:قيلوالأعرابى

محاليبيئ.أنههنافذكز،الغحاربىقيسيى

بنعوفيابنهوففزة،فزةبنيمناعرابيئأنهاللهرحمةالمؤلفثوذكر

.عيلانبنقيسيىبنخضقةابنهوومحاليفي،ديناليبنسب

الفايمهبنعمارةبنثاب!ببنخزيمةعمارةأبوهوثاب!ببنوخزيمة

وقال،العينبفتح:ماكولاابنقال،غنالببنعماربنسامجدةبنثعلبةابن

وتشديل!،المعجمهبالغينغتان:الطبرانىوقال،بكسرها:التزقيئ

.(1/490)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(491:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

قتيبةابنفعبارة،نقصأاوتصحيفآفيهاأنالظنوأكبر،الأصلفيالعبارةهيكذا(3)

لزاز،:لهيقالفرس!كل!اللهرسولوكان...):(941:ع)"المعارف"في

ابنذكرهبل،النجيتيذكرولم،(اللحيفلهيقالوترس،الظربلهيقالونرس

نأالظنذلكعلىحملنيوالذي،(135:)صالكبير""المختصرفيجماعة

حتىالأولىأيننذرلمإذ؟الكلاممنسبقهبمامرتبطغيريبدو(أخرى)وفي:قوله

فليحقق.!؟()أخرىهناكتكون
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الهننالعذبالموردبم

الأنصاليئالأؤسيىبنماللثبنعبذاللهوهو،خطقةبنعامرابن0الياص)1(

وغميزهووكانبعذها،وماتذرأشهذ،ذلكغيزن!بهفيوقيل،الأؤسى

علي،معصفينخزيمةشهذ،خطقةبنيأصناتميفار!ي!كيخزشةابنغدكبابن

البخاركن)2(.إلاالجماعةلهروى،وثلاثينسبعسنةيوقئل!وفيل

أصحاببمنوهو-خذثهعقهأن:خزيمةبنعمارةعنالرهرفيزوى

فرليمه،ثمنليقبجهفاسئتتتغهأعرابيمنفرسأابتاغعبهرزالنبئأن-ع!يررالنبي

نأيشعرونولا4رجافساؤقة،الأعرابىوأبطأ،المشيئ"لجيررالنبيئفأسرغ

يغئة،!الأالفرسهذافبتاعآكنتإن:الأعرابىفنادى،ابتاغةالثهرسوذ

وطمق،واللهلا:الأعرابيئفقل،"!؟ثلنمابتغتهقل!ن!يل"أؤكأبحيرر:النبيئفقال

علىكأبحيررالنبىفأقبلأشقذأنا:خزيمةفقال،شهيدأقفئم:يقوذالأعرابى

اللهرسوذفجعل،اللهرسوذيابتصديمك:فقال،تشقذ؟""بتم:فقالخزيمة

.والنسائى)3(داوذأبوأخرتجة،زخلينبشهادةخزيمةشهادة

:فقاللا،:فقال،"؟خزيمةياخضزتنا"هل:الحديهمثفيروايهوفي

أضذقلثاللهرسوذياوأقيأنتبأبي:خزيمةفقال،"؟بذلكشهذت"كيفط

الفرشهذاابتيامجلثفيأضذفكولاغد،فييكونوما،4السماأخبارعلى

(1)

(2)

(3)

.""الطبرانيبدل""الطبري:وفيه،(6/283)ماكولالابن"الإكمال":انظر

.(8/244)للمزي"الكمال!تهذيبفيترجمتهانظر

.(4647)والنسائي،(0736)داودأبورواه
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اللة!رسولأفراسذكر
بم

مجئلإي!!عاللهيزشوليكان:الشامجلإئشغل!ئنشفلؤقاذ

ؤالقجيفث.،ؤالطرلث،يراز:أفزامييثلاتة"

ته*تأفذاة:القجيفثؤأقا،الفقؤت!نته"تأفذاة:يرازتأقا

..............قزائفقغليهقآثابئ"،4التزاأبيئنزبيغة

.(1)((خزيمةياالشهادتينتذو"إنك:الله4رسوفقال

الفرشزدكأ!يررالنبىأن:وهيزيادي!"الحارث"مسنيوفي:الشهيليئقال

شائلةالغدمنفأصبختفيها"،لكاللهبارك"لا:وقالالأعرابيئذلكعلى

.(2)ماتت:أي؟برخيها

.(3)"المستدرك"فيالحاكئموروى

كان:الساعدئسببنسهل"وقال:الثهرحمهالمؤئفثقالء

فأهداةيرازفأما،والقجيفث،والطربئيراز،:أنرامبىثلاثةعندياللهلرسولي

فرايفقعليهلهأثاتةالبراصأبيبنزبيغةلهفأهداةالقجيفثوأما،الفقوق!نله

الرواية.هذهعلىنقفلم(1)

.(3/135)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

،كلماتوأرحسطربمقدارالعبارةهذهبعدبياضآالناسختركوقد،الأصلفيكذا(3)

أبيه:عنخزيمةبنعمارةحديثمن،(1882)""المستدركفيالحاكمروىوقد

تكنولم،الشهادةعلىحملك"ما:لهشهدأنبعدلخزيمةقالكأخهمرراللهرسولأن

أنكوعرفت،قلتبماصذقتكولكن،اللهرسولياصدقت:وقال،"!معه؟

."فحسبهعليهوأشهدخزيمةلهشهد"من:فقالحقأ،إلاتقوللا
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بم
افننالعذبالورد

غفووئنقزؤةتةقآفذاة:الطربئؤآقا،يملالمحبتيينعميمن

البذاميئ.

."الجذامنغفرليبنقروةلهفأهداةالطرفيوأما،يملابطبنينعممن

عن،أبيهعن،سببنسهليبنعباسيىبنأئيئعنالواقدخرواةهذا

.(1)؟ذج

سب،بنسهليبنعباسيىبنالمهيجنعبل!طريتنمنقئذةابنوروى

بنسهليعنذتغيففنأفراسثلاثةاللهلرسوليكان:قالتجذ؟عن،أبيهعن

.(2)والطرقي،والقجيفقالئراز،يسميهنعيه!النبىسمعث،سب

كان:قالتجذ؟عن،أبيهعن،عباسبنأئيئحدي!ثمنالبخارئوروى

القجيفث)3(.:لهيقالنرسحائطنافيفيللنبيئ

حارثةبنثعلبةبنخالدبنسببنسهلالعباسأبوسببنشفل

الساعدفيالأنصارفي،خرزحبنكعببنساعدةبنالخرزحبنعمروابن

خزبأ،اسفهوكان،يحعىابوكنيئه:وقيل،ذلكغيزن!بهفيوقيل،المدنيئ

شفلآ.الله4رسوفسماة

قضيةوشهذ،سنةعشرةخضمنابنوهو2لجررالنبىئوفي:الرهرئقال

الحخاح،معوامئجن،غفزة!وطاذ9سهلوعاشق،بينفماكانوماالمتلامج!ين

.(1/495)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

نفسها.الطريقمن،(5729)الكبير""المعجمفيالطبرانيبنحوهرواه(2)

.(0270)البخاريرواه(3)
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!واللهرسولأثراسذكر

.(1)هعئغعلىوختتم

بم

.امرأةسبعينوآخضناكثز،أوسنهمئةعالثق:الواقدخقال

بالمدينه.الصحابهمنماتمنآيخز:سبابنقال

سنه.مئهابنوهو،ؤيسعينإحدىسنةئوفي:لفيرابنقال

.(2)وثمانينثمالبسنةمات:لغييمأبووقال

الجماعة.لهروىبمضز،ماتإنه:يقال:الخذاصابنوقال

أيفث،بينفمامعجمتينوبيزاتيناللاقين)3(،بكسر:)يراز(:قوله

لاضقئه،:أي؟لاززته:قولهممنالأسئر،الشديذ،الخفتيالفختمغوالفقرز

خفعه.لاجتماع:وقيل،لسرعيهبالمطلوببيلتنرنكأنه

:أي؟لرهإلاشيئآيسابقلاأنه:معناة:""التعريففيالشهيلىوقال

.عيمي!يزفلاغزوةفيالثهرسوليمعوالطرفيالفزازوكان،أثتتة

الفقويممن)4(.لهأهداةفرس!اللزازإن:الجوزفيبنالفرحأبووقال

الفقويم!ن،لهأهداةالفزازأن:المصرخ)5(النحوختيينبنسليمانوذكر

.(2/475)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(3/1312)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر(2)

."اللام"بكسر:والصواب،الأصلفيكذا(3)

.(35:ع)الجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(4)

-،النحويالدقيقيالمصري،خلفبنبنينبنسليمان،الغنيعبدأبو،الدينتقي(5)
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بم
الهننالعذبالمورد

غزوايه.منكثيروفي،بذلييوتمتحتهوكانمعجتآ،بهوكان

فيكانتتذرغزوةلأنتناقف؟كلامهوفي:محمدأبوشيخناقال

منرجومجهحينكانالملوفيإلىبكتبهزشقة"!يررالنبيئوتذث،الثانيهالسنه

وتقذتم.،سثسنة،الجخهذيفيالخذيبيه

علىالساعدئأسيل!أبوسبق:قالأشيدأبيبنالمنذربنالربيروعن

يمايتة)1(.خفةفأعطاةيرافياللهرسوليفرس

الطرالمحب،واجد،الراصوكسر،المعجمه4الظابفتحهو:)والطرلمح!(:قوله

ليهتره:وقيل،حالهرهوصلابهلفؤته؟بهشفيالضغاز،الجباذوهي

ويح!قيه.

بطنولفاثة،الئقاثى)2(ثمالخذامىالباترةبنعمروبنقزوة:وففلإيه

والرقائق،والنحوالعروضفيصنف،المنذريعنهوروى،بزيابنعنالنحوأخذ

انظر:.(!461)سنةتوفي،"الكتابأبياتشرحفيالألباب"لباب:تصانيفهمن

.(1/597)للسيوطيالوعاة""بغية

.(7/639)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(1)

،النونبضم:)النفاتي:(5/415)لما"الأنسابفيالسمعانيوقال،الأصلفيكذا(2)

الجزريابنوقال،(الحروفثالثالتاءآخرهاوفي،الألفوبعدها،الفاءوفتح

ثالثبالتاء،نفاتة:السمعانيذكرههكذا:)قلت"الأنسابتهذيبفي"اللبابفي

نإصحيحوهو،غيرهوفيالاسمهذافيالمثلثةبالثاءأعرفهوالذي،الحروف

.(تعالىاللهشاء
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الفه!رسولأفراسذكر
بم

الئغوث.فيوتقذم،خذايممن

أهداةالطربئأن:الجوزقيلابنو"الفشيهلي"عساكر"ابن"تاريخوفي

.(1)خيثمةأبيابنعنعساكزابنونققهالبراصأبيبنربيعة

ذكزةوكذاالمحاربيئ)2(،المغقىبنلخنادةكانأنه:""التاريخوفي

."المصطفى"شرففيالنيسابورخمحمدبنالمللثعبذ

علىف!ئقت،الخيلع!يررالله4رسوأجرى:قالسعدبنسهليوعن

.يمايتآ)3(ئزدآفكساني،الطرلمحباللهرسولينرسيى

.عيمي!يرفلاغزوةفيمعهكانالطرلتأنوتقذم

مهملهبحاءوهو،()فاكلبمعنى)قجيل(القحيفث:()والقحيفث:قوله

لحفت:يقال،بجريتهالأرضنتفخف!كانهدنتهلالوليبهيسمى،اللايممفتوح

عليه.طرحتهإذا:بالرجلالرجل

منفهوصخفإن،بعفحهمرواهكذا:الأثيرابنقال،بالجييموزوي

التضلي)4(.عريفقسهثماللجيفطلأن؟الشرعه

الجوزيلابن"المشكلو"كثمف،(4/229)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

(2/285).

.(4/229)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

.(7/639)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(3)

.(4/234)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالورد

التجيفث:بعضهموقال:البخارخقال،المعجمهبالخاصوروي

.(1)5بالخا

يتخققة،ولم،البخارخرواةكذا:المعجمه4الخابابفيالأثيرابنقال

.المهمله)2(4بالحا:والمعرولهث

الحاص؟وفتح،اللايمبضئمشيوخهعامهعنضبطأنه:فرفولابنوذكر

المهملة.:يعني

رغيف.وزنعلىالحاصوكسر،اللأيمبفتح:يحراحابنعنوضبطه

المهمله)3(.والحاي،بالنوفي:الئجيفث:الجوزفيابنوقال

فيهذاربيعةث!سنتقذمالبراء،أبيبنربيعةأنهالمؤلفثذكر:وففديه

.(4)جماعةوقاله،سبابنكتابمنالمؤلفثنققهوهذا،قغونةبئرشرته

أهداةالفجيفتأن:خيثمةأبيابنعن""التاريخفيعساكزابنوذكر

أرضيىمنفروةأهداةإنه:تيينابنقالهوكذاالجذامى)5(،عمروبنفروة

.4البراأبيابنأهداة:وقيل:قال،5التفقا

.(0270)الحديثبعد،(3/4901)"البخاري"صحيحةانظر(1)

.(4/442)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

.(35:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهومتلقيحة:انظر(3)

للمحبالبشر"سيدسيرو"خلاصة،(1/490)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)

.(671:)صالطبري

.(4/230)عساكرلابن"ق!ثمد"تاريخةانظر(5)
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الله!رسولأفراسذكر
بم

،الذايىئتميثمتةآفذاة،الؤزد:تةئقاذقزمنتةؤكان

ئتاغ.قؤتجذة،غليلإقخقلغقز،قآغطاة

نريضه،جمغ:الفرائفق:كلاسب(بنينعيممننرائفقعليه)فأثاتة:قوئه

ردثعلىواج!بفزضقلأنه؟فريضةشفيئ،الزكاةفيالماخودالتعيزوهو

.الزكاةغيرفيفريضةالبعيزشفيئحتىفيهائ!يعغثم،المالي

الاسئمهذايقعماواكثز،الراعيةالماذوهي،الأنعايمواحذ:والتغئم

الإبلي.على

خقليمثل،لغمالبعلىويجمغ،يؤتئثولايذكزهو:القزاءقال

ضغصعة،بنعامربنربيعةبنكلالبإلىاوئ!يئلكلالمحبوبنووخفلالب)1(،

الوفاداب.فيوتقذم

لهأهداة،الؤزلي:لهيقاذفرمنله"وكان:اللةرحمةالمؤئفثقال+

."ئ!اغفوتجذة،عليهفخقلغقز،فأعطاة،الذايىئتميثم

الؤز؟،:لهيقاذفرسآاللهلرسوليالداركنتميموأهدى:سبابنقال

.(23عابئفوتجذةاللهسبيليفيعمزعليهفحقلغقز،فأعطاة

يدخفهاخفزة:والكفتة،والأشقر(3الآخمالكقيمببين:والؤزد

ذكر"النعم:وفيهنعم(،:)مادة،(12/585)منظورلابن"العرب"لسان:انظر(1)

."يؤنثولايذكر"هو:بدل"يؤنثلا

.(1/549)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

."الأحمر":(7/645)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبلوفي،الأصلفيكذا(3)
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بم
االننالعذبالمورد

والأشقرالكميمببينماوالفرن،ئشئمالذيبالؤزدشفيئوالؤز؟،(1)ةرتق

كميت،فهوأسوذينكاناوانأشقز،فهوأحقزينكانافإن،والذنتبالغزف

بينهما.والؤزذ

وهي،(2والخئماالكميثوالحوافرخلودآالخيليأشذ:الأصمعىقال

الذمياطى.محمدأبوشيخناقالهخفرئها،اشتذتالتي

والفجيف!،والمزتجز،،الشكمب:عليهامتفقأفراسسبعة:وقال

الشكمث.ويركمثعليهتفتطيالذيوكان،وشئخةوالؤزد،،والطرلثويراز،

الأئقق،وهيهذا،غيزأخزأفراسلهكانت:وقيل:شيخناقال

أصحابه.بعفقعليهخقلوبياض!،سواد:والتقق

بإحدىطقعوهو،القالهتيشذ؟وبعضهم،العينبضم:العقاليوذو

يخففث.وبعضهم،الدابهقوائيم

اللقه،وذوالعقاليذو:له4يقانرسر!جمللنبيئكان:4بعفالعلماقال

فهوالأددبشحمهإلىالرأسيىشعزوصلفإذا،والخقهالؤفرةبين:والقفة

ذكزه،خقةفهيزاذتفإذا،لقةفهوبالمنكبينألغتحتىزادتواذا،ؤفزة

.قنوء"":(2/81)منظورلابن"العربدالسانوفي،الأصلفيكذا(1)

""الصحاحفيالجوهريقال،الاضطرابظاهرةوهي،الأصلفيكذا(2)

الكضثوحوايزجلودآالخيلأشد:الأصصيقال:حمم(:)مادة،(5/5190)

الخئم.
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الله!رسولأفراسذكر
بم

.(1)((اللهرسولي"أنراسفيحبيبابن

خويل!بنطقيخةقتقهالأسدئفخضنبنغكاشة:الفغهذيوفايىش

.الزذةأياق!الأسدكن

اثنين.يكونالمإنإياةاعطاةكأخيروالنبىيكونأنفيجوز:شيخناقال

القفقخه،منبشيءالغتقخقطإذاارتجالآالفرشارتجل:والفزتجل

ويتوشتغخطاةبينيبامجذأن:فالغتق،هذامنوشيءهذامنشيءبيننراؤخ

.الإسراعمعخطاةمعيقاليقيأن:والقفقخة،تجزيهفي

منهافذكزأنراساللهلرسوليكانأنه:خاتؤيهابنعنتنينابنحكى

الفزتجل.

وهووالجقداد،كالجطعايمالمبالغةابنيهمنالمييمبكسر:والمزواخ

فيحتقلقبقها؟مالانكسالي؟الياءجاءبوانماالواو،وأصلها،الريحمنمشتق

الشغة،وهو،الزؤحمن،الخزيفيلتوشيهأو،كالريحلسرعيهبذلكشميئأنه

:أي؟راحةتراخالفرشراخ:قولهممنأو،الراحهمن،بهيمستراخلأنهأو

قخلآ.صاز

نرسآلهأفذواإنهم:الزهاولئنؤفل!في""الطبقاتفيسبابنقال

تقذتم)2(.وقد،فاعختةيديهبينفشؤزبهفأقز،الجزواخ:لهيقال

.(136:!)جماعةلابنالكبير""المختصر:انظر(1)

.(1/434)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(2)
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بم
الهننالعذبالورد

النبيئقأفراسمنكانأنه:خاتويهابنعنبتينابنحكى:والشزحان

يح!زحانآ.الأسذتسثيوهذيل،الذئمب:والشرحان،الشزحان

شراحين.والجمغ،)يغلان()؟(وهوزائدةالنون:سيبويهقال

قرسافيوالتغئوقييقو!غتلاأن:""الدلائلفي(2قاسمذكز:والتغ!وفي

الله.لرسولي

الغؤايم.بنالربيرأنراسأحذيفو!غتلا:حبيبابنوذكز

اختلافيعلىبيذليللمسلمينكانتالتيالثلأقيالأنراسأحذهو:وقيل

بهشئة،وقغإذاجناخيهتضتملاالخراذةمنأطوذطائز:والتعسولث

تعسولث:للسيدييلومق،التحليأميزأيضأوالتعسولث،(3الضمفيالخيل

قزبفيىعنددائرة:والتعسو!،الفرميىوجهفيتستطيلغزةوالتعسول!،قومه

الفزميى.

الجوزفيابنوذكزة،""الدلائلفيذكزةقاسمأأنتقذتم:والتغئوفي

.(3/612)لسيبويه"لكتابا":نظرا(1)

عالم،(302-255)،السرقسطيالعوفيحزمبنثابتبنقاسممحمد،أبو(2)

فأتفه،يتفهأنقبلمات،"الحديثمعانيعلى"الدلائلكتابله،واللغةبالحديث

.(5/174)للزركلي!"الأعلام:انظر.بعدهعاشوقد،أبوه

:عسب(:)مادة،(1/006)منظورلابن"العرب"لسانوفي،الأصلفيالعبارةكذا(3)

الضفر(.فيالخيلبه)ئشئه

http://www.al-maktabeh.com



الله!رسولأفراسذكر
بم

والسلائم.الصلاةعليهخيلإفي

.الخزيشديذتغئوب4وتجذوالخواد،الفرش:والتغئوفي

كقيتآ.وكان:والتخر

وابنتيينوابن،الكوفيئغبدوسيىبنالحسينبنمحمدبنعلىذكز

التخز.والسلامالصلاةعليهالنبيئأفراسفيأن:الأثير

،مزابعليهفسئق،اليمنمنقلإفواتخريمناشتراة:تيينابنزاذ

.(1بحراآف!فيئ،تخر((إلاأنت"ما:وقالوجقةومسخركبتيهعلىع!يررفجثا

وجقهومسخمزابثلاثعليهفسئق:النيسابورفيالمللثعبدوقال

بحرآ.ف!فيئ،تخز"إلاأنسظ"ما:وقال

كقيتآ.وكان:الأثيرابنقال

.(2)اذهبعذالذيالآذقئمأنهوالظاهز:شيخناقال

بالتخرشبة،تخرفهوتجزيهينقطعلاالفرىكانإذا:الثعالبيئوقال

زيمتهفرسيىوصففي!بالنبىبذلكتكقممنوأؤذ،ماؤةينقطغلاالذي

والسلائم)3(.الصلاةعليه

النجومو"سمط،(169:)صالطبريللمحبالبشر"سيدسير"خلاصة:انظر(1)

.(2/12)للعاصمي"العوالي

.(7/645)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(2)

.(194:)صللثعالبي"اللغة"فقه:انظر(3)
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بم
الهننالعذبالورد

:قالالأسقعبنواثلةعن،مكحوليعن،تمييمبنتكاززوى:والأذقئم

فجثا،بمكةالفخضبفيالمسلمينخيوليفيالأذقتمفرشةاللهرسوذأجرى

.(1)((رختت"إنه:قالبهمزإذاحتى،ركبتيهعلىاللهرسوذ

نأ:مكحوليعن،الحارثبنالعلايعن،كتابهفيالخئيي)3(وروى

الناسيىعلىوأشرفت،سابقآأدقئملهفرم!فجاكأيومآالخيلأجرىاللهرسوذ

دنبه،انتشزوقد،بهومزركبتيهعلىاللهرسوذوتجثا،الأذقئمالأذقئم:فقائوا

.(3)"زختل"إنه:اللهرسوذفقال،معقودآوكان

الضفثمنرأشةوأطلغ،ركبتيهعلىفبرك:مكحوليعنروايهوفي

.تخر(("كألة:وقال

بعيذنرمن:قولهممن،المهمله5والحا،المعجمهبالشين:والشخاء

.(7/638)للصالحيوالرشاد"الهدىسبلقي:انظر(1)

النسبة،هذهفيمشايخنااختلف:(2/322)""الأنسابفيالسمعانيقال:الخئيي(2)

هي:يقولوبعضهم،بلخوراءمجتمعةبلاد)ختلان(إلىهي:يقولكانبعضهم

والتاءالخاءبضمالخئلأنرأيتى!ح،صثمددةباثنتينالمنقوطةوالتاءالخاءبضم

.الدسكرةبنواحي،بغدادمنخرجتإذاخراسانطريقعلىترية:المشددة

توفي،الحديثعلماءأحد،سنينبنإبراهيمبنإسحاق،القاسمأبو:هووالختلي

الدينناصرلابن،المشتبه"توضيح:انظر.""الديباج:وصنف،(!283)سنة

.(1/292)للزركلي"لأعلاما"و،(2/102)

.(7/639)للصالحيوالرشاد"الهدى"سبل:انظر(3)
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و!ملاللةرسولأفراسذكر

بم

فايحاب:أي؟شواجيئالخيلوجاءب،الخطوةبعيذ:أي؟الشخوة

قها.افوأ

منمضخفأالشخليكونأنوأخالهت:وقال،أنراليمهفيالأثيرابنذكزة

الجييم.وسكوفي،المهملةالسينبكسر:والشخل،العك!منأو4الشخا

فلعفه؟فضخفغيزمحفوظآكانفإن؟مضبوطآتعيئهكذا:شيخناقال

وأسخفث،فائضثضتئئة:أي؟لخ!نافالماءشخفث:قولكمنمأخوذ

فيالكوفيئغبدوسبنالحسينبنمحمدبنعلىذكزةقلأله)1(،الحوضن

والسلائم.الصلاةعليهخيل!4أسما

الذيالضامزهو:الفلاوخ:الدمياطىمحمدأبوشيخناقال:وفلاوخ

أيضآ.الجفواحوهو،الألواحوالعظيم،الغطشيىوالسريع،ت!قنلا

مج!برر.النبيدوالمحتمنواحدغيرعذهوقد:قال

يقالفرسنوالسلائمالصلاةعليهلهوكان:النيسابوركنالمللثعبذوقال

الصلاةعليهخييهفيالشهيلىوذكزة،ييايىبنئزدةلأبيكان،فلاوح:له

والسلائم.

الذيالفرمنأن:قتيبةابنذكرتقذتم،المهمله4الطابكسر:والالزلهت

:أخرىوفيالالزلهث)2(،:أخرىوفيالفزتجر،:فيهيقال،خزيمةبهشهذ

.(7/646)السابقالمصدر(1)

-تقدموقد،)الظرب(:(491:ع)قتيبةلابن""المعارففيوجدناهالذي(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

الخيلي.منالكريم:بالكسروالالزلهت،التجيسب

:يقال،الكريئموالئجيمث،(1)خاصةللذكويىندثهو:زيدأبووقال

ةو!شؤمئجتةوامرأةنخيبآ،ؤتدآالرجلوآئخ!ت،التجابهتيننخي!برجل

والئجاي!ث.الئخمث:والجمغ،الإبليمنوالتجيسث،الئخباءتيذن:قناحي!ث

فيها.مختقف!نرسآعشزخمسةفهذه:الدمياطيئمحمدأبوشيخناقال

كتالمحبفيقاله،والسلائمالصلاةعليهخيل!فيالشهيليئذكزة:والضريز

.(2)"والإعلايم"التعريف

شفي،(3)"آرحت"وتجذناه:وقالوالسلائمالصلاةعليهريمتة:وقنذوفي

فأجالت.دعاة:أي؟فانتذقيفرفينذته:قولهممنقندوبآ

كتابهفيالمالكىغ!كربنخضيبنعليئبنمحمذعبدالثهأبوذكز

،الناسوتلقاةوخرقي،بالمدينهعزتأفرسآاللهرسولريممت:(4)"التعريف"ذيل

الذي"وهو:المؤلفلقولالشارحتفسيرعندقتيبةابنعنالنقلهذاعلىالتعليق-

فراجعه.،"خزيمةلهشهدالذيالأعرابيمناشتراه

.طرف(:)مادة،(9/412)منظورلابن"العرب"لسان:انظر(1)

"!الأعلام:انظر."والأعلامالأسماءمنالقرآنفيأبهمفيماوالإعلامء"التعرية(2)

.(3/313)للزركلي

!ه.أنررحديثمن،(2307/94)ومسلم،(2027)البخاريرواه(3)

عسكر(،)ابنبالمعروف،الغسانيهارونبنالخفربنعليبنمحمد،عبداللهأبو(4)

"التكملة=:منهامصنفاتعدةله،مالقةأهلمن،والحديثوالتاريخبالأدبعالم
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و!ملاللةرسولأفراسذكر

بم

تغذةؤغاشت،الأشقايىفيتزكئقاالذئذذ،تغلتهوؤكانتت

ؤقاتتالشعيز،لهاتبشقؤكانأضراشها،ؤزاتتكبيرتختى

الؤدآلح.خخهفيقاتغقيزؤجقازة،بتنئغ

.(1)ةخفطلأبيكانأنه:"مسلم"فيفوقغئزاغوا"،"لم:لهمفقال

.قئذوبالفرسهذااستمأن:الحدي!ثفيوجاء:قال

فيمذكورآجاءالاسيمبهذاالفرشهذاأن:"إكماله"فيمجياض!وحكى

.(2)أعلموالله،طلخةأبيبعذإليهيصيزأنهفئحتغل:قال،اللهرسوليخيلي

الاسيم)3(.فياتفقانرسافيأنهماويحتمل:النووفيقال

الأسفالي،فييركئهاالذئذذبغلته"وكانتتالله":رحمةالمؤئفثقاذ8

ماتتالشعيز،لهاتبث!قوكانأضراشها،وزات!تكبزتحتىبعذةوعاشتت

بيثئغ.

."الوداعخخةفيماتغقيزوحمازه

تذئذذوقد،الاضطرالثوالذئداذ،العظيئمالفنفذفهو:دفذذأما

"التعريف:كتابهفيالسهيليعلىبهاستدرك"والإعلامالتعريفلكتابوالإتمام=

.(6/281)للزركلي""الأعلام:انظر.(!630)سنةتوفي."والإعلام

.(2307/49)"مسلم"صحيح:انظر(1)

النوويإليهعزاهوقد،غيرهفيولاعياضللقاضي"المعلم"إكمالفيعليهنقفلم(2)

.غيرهأو""الإكمالفيأنهيبينأندون،(15/68)"مسلم"شرحفي

.(51/68)للنووي"مسلم"شرح:انظر(3)
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بم
الهنىالعذبالورد

متذكيآ.تحزك:أي؟السحا!

الخجيرخالسيدعبدبنأحمذبنمحمودالمحامدأبوالمفتيالإمائموقال

فريممتبغلآيرك!ثلاحلفتلوالكبير")1(:الجامعشرحفي"التحريركتالمحبفي

وهاة،للإفرابوالهاء،البغلةوكذا،ري!نجاسئملأنه؟يحتمثأنثىأوذكرآ

:زويماعليهدذ،والتفرةوالجرادةكالبغله،والإناثالذكويىعلىتقغالإفراد

.4دكد:لها4يقابغلةلهكانعيهررالنبىأن

كذا،أنثىلاذكرآكانمج!بررالنبيئبغلةأنالحديمثأهلوأجمغ:قالثم

الثه.رحمهقال

كان:عليئعنالجراليبنيحيىطرييمنللحاكيم"!المستدركوفي

وحماره،4دكدوبغلتهالقضواء،وناقتهالمزتجز،:لهيقالفرس!اللهلرسولي

.(3)العقاليدووسيفهالقفضوذ،ودزغهغفيز،

كانت:قالأبيهعن،إبراهيتمبنمحمدبنموسىعنالواقدئوزوى

وأهدى،الفقوق!منأهداهاالإسلايمفيزئتتبغلهأؤذع!ي!النبيئبغلة4دلهد

البخاريالدينجمال،عثمانبنالسيدعبدبنأحمدبنمحمودالمحامد،أبو(1)

سنةببخاريولد،زمانهفيالحنفيةرئاسةإليهانتهت،حنفيفقيهالحصيري

"التحرير":مصنفاتهمن،(!636)سنةفيهاوتوفيدمشقوسكن،(!546)

أيضآ.الفقهفي"المرغوبالعلمفيمطلوبو"خير،الفقهفيوهو،المذكور

.(7/161)للزركلي"لأعلاما":انظر

.(0842)""المستدركفيالحاكمرواه(2)
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لم!اللةرسولأفراسذكر

بم

.(1)معاويةزمالبحتىبعتتفالبغلة،عفير:لهيقالحمارآ،معها

استمأن:أعلمواللةبقغني:قالعلقمةأبيبنعلقمةإلىبسنبوزوى

حتىبتئبغوكانتشهباء،وكانت،الذئدلموالسلامالصلاةعليهالنبيئبغله

.(2)ماتت

يقالالمقولهسنإليهأهداهاالتيوبغلئه:""المعارففيفتيبةابنوقال

.(3)معاويةزمنإلىوبقتت،دفدل:لها

أبيبنعلىعليهاقاتلحتىبقتتأنها:طزقيمن"دمشق"تاريخوفي

الخوارج34(.خلافيهفيطالب

جعفربنعبدالثهمننرليفيكانتع!بررالنبيئبغلةأن:إسحالقابنوذكر

أسنالفا)5(.ذهتتوقدالشعيز،لهائذنأوقث!خت

شهباءبغلةلهوكانت:"السيرة"فيالدمياطىمحمل!أبوشيخناوقال

قالهوما،خنينغزوةفيذكزهاوتقذم،المقوي!نلهأهداها،دئمدلم:لهايقال

.هناكشيخنا

.(1/491)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

نفسه.الموضع،السابقالمصدر(2)

.(491:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(3)

.(4/231)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(4)

.(4/523)السابقالمصدر(5)
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بم
الهننالعذبالورد

بنقزوةأهداها4دفذ:قالالرهرفيعنقغقر،عنالواقدئوزوى

خنين.غزوةفيوتقذم،الروايههذ؟فيكذاالجذامى)1(،عمرو

عليهوخمير؟يغايهذكرفي"سيرته"فيالدمياطيئمحمدأبوشيخناقال

ذكزها.وتقذتم،شهباءبغلةلهوكانت:والسلائمالصلاة

فوقتها،الجذاميئعمروبنقروةلهأهداهايضة:لهايقالوبغلة:قال

بكر.لأبي

بغلة!عللنبيقروةأهدى:قالبسندهالطبرفيجريربنمحمدوزوى

.(2)ركبلأبيفوقتها،!ضة:لهايقال

اللايمله!اسكالب،المهملهالعينبفتحوهوالغفماصابنلهأهداهاوبغلة

.النووكن)3(قالهوبالمذ،

.الشقه)5(مشقون:والأعقئم،الأعقيم(4)تأنيثوهو:القرطبىزاد

أيقة.صاحصث:شيخناقال

.(1/491)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/219)"الطبري"تاريخ:انظر(2)

.(15/42)للنووي"مسلم"شرح:انظر(3)

مصدرمنوالضصويب،ظاهرتصحيفوهو،"تأنيث":بدل"ثابت":الأصلفي(4)

التخريج.

والأفلح:،العلياالشفةالمشقوق"هو:وعبارته،(6/58)للقرطى""المفهم:انظر(5)

."السفلىالشفةالمشقوقهو
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الله!رسولأفراسذكر
بم

غرونا:قالالساعدفيخميدأبيحدي!ثمنالفضائليفيمسلمروى

صاحب4الغفماابنرسوذوجاء:فيهوقالالحديثطفذكز،تبوكالثهرسوليمع

.(121ئزدلهوأهدى،اللهرسوليإلىأيقة

فيلغييموأبووالفؤادغه()2(،الجزيه)كتالمحبفيالبخاركنورواة

ضبطتقذم،ئختةواسفه،أيقةضيلثوأهدى:ولفالفما،(3)""المستخرج

التصرانى.زؤبةابنوهو،تبوكغزوةفيأحوايهمنوشيب!،اسمه

الأمير،ذكزة،وآدرختجزباءأهليعلىوصاتخه،)بزدة(:نعيمابووقال

وتقذتم.

عليهيعفوما-الغفماصابن:يعني-أهدىلما:الجوزكنابنقال

ليكونالئزد،وهو،عليهيعفوماالثهرسوذلهأهدىالبغلةوهو،اللهرسوذ

.(4)الطرفينفياللهلرسوليالغفؤ

والسلائم:الصلاةعليهبغايه5أسمافيغبدوسبنمحمدبنعلىوذكز

فاعجتته35(.آيلةميذلهاهداها:قال،الأييئة

.(1392/11)مسلمرواه(1)

.(0299)البخاريرواه(2)

عليه.نقفلم(3)

.(2/169)الجوزيلابن"المشكل"كشف:انظر(4)

.(169:ع)الطبريللمحبالبشر"سيدسير"خلاصة:انظر(5)
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بم
الهننالعذبالمورد

وخئهببغلهالثهرسوليإلىالخنذلي؟ومهصاحمثوبعثط:سعلإابنوقال

كأبئ:فقال،الخئهن!خمنيتعخبونالثهرسوليأصحافيفجعل،شندس

.(1)هذهمن:يعني؟"أحسنالجنهفيمعاذبنسب"لغتاديل

في!تفسيره"،فيالثعالبى)2(وزوى:الدمياطنمحمدأبوشيخناقال

عن-ضعيف!وهو-القذاحقيمودببنعبداللهحديمثمن)الأنعايم(سورة

أهدى:قالعباسابنعنغمير،بنالمللثعبدعن،يخراشيىبنشهابب

.(3،هقلخوأزذقةشعرمنبخثليفريمتها،اللهلرسوليبغلةىر!مي

الله.رسوليكتاقيقرلقلأنهبعيد؟وهذا:شيخناقال

(1)

(2)

(3)

.(2/77)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر

بنمحمدبنأحمد،إسحاقأبو:وهو،""الثعلبي:والصواب،الأصلفيكذا

،"القرآنتفسيرفيوالبيان"الكشفصاحبوهو،(!427)ت،الثعلبيإبراهيم

."الثعلبي"تفسيربالمعروف

،الجزائريالثعالبيمخلوفبنمحمدبنالرحمنعبدريد،أبو:فهوالثعالبيأما

"الجواهرصاحبوهو،الجزائرأعيانمنوهو،أيضآمفسر،(!786-875)

."الثعالبي"تفسيربويعرف،"القرآنتفسيرفيالحسان

فيتصحفشعر"منبحبل"نركبها:وقوله،(4/139)"الثعلبي"تفسير:انظر

التفسيرفيالروايةهذهوردتوقد،شعر"بنجهل"نركبها:إلى"الثعلبي"تفسير

شعر"،منبحبل"نركبها:وفيها)الشرح(،سورةتفسيرفي،(01/234)نفسه

.(6303)""المستدركفيالحاكمرواهلماالموافقالصوابوهو
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الله!رسولأفراسذكر
بم

يغالي.خصمنفهذه:الدمياطىمحمدأبوشيخناقال

خيانبنمحمدبنعبداللهالشينيلأبي"!جمالنبيئ"أخلاقكتابطوفي

فكانبغلةاللهلرسوليالنجاشمىأهدى:قالعباسابنعنالأصبهانيئ

يركئها)1(.

العينبضئمغفيز،:لهيقاذحمازلهوكان:النووكققال:غفيروأما

واتففوا:قال،المعجمهبالغين:عياضقالقاضيوذكزة،الفاعوفتح،المهمله

.(2)كلذفيتغليطهعلى

وأن،غفير:لهيقالحمارآاللهلرسوليأهدىالمقؤينأن:شيخناذكر

تغفوز.:لهيقاذحمارأاللهلرسوليأهدىالجذامىعمروبنقروة

غفير.قروةوحمارتغفور،المقوقسيىحمازإن:ويقاذ:قال

أخضز،وكان،يعفور:ويقال،عفيرحمايراسم:غبدوسابنوقال

الترالمحب.لونوهو،الغفزةمنمأخود

الصبي،وهوباليغفورغذوفيتشئهآبهشميئ:وقيل:شيخناقال

أيضآ.الوحشيهالبقرةوؤتذ،(3)!فشجلا:وقيل

.(2/467)الشيخلأبي"وآدابهالنبي"أخلاق:انظر(1)

.(1/06)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

)وقيل::وعبارته،(3/263)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(3)

هووهذا،(الخسف:وقيل،الظبيوهوباليعفور،عدوهفيتشبيهأبهسمي

.الصواب
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بم
الهننالعذبالمورد

غذوآ.4النهباأضعفثوهو،خمرةبياضهايعفوالذي4الطبامنوالغفز

الثهرسوليفئضزفتيعفورنقق:الطبرئجريربنومحمذالواقدئقال

.(1)الوداعخخهمن

ع!يرالنبيئماتيوتمبئرفيه!قنطرختعفورآأنالشهيليئوذكز

.(2)فمات

:قالمنصوليأبيإلىبسنده"تاريخه"فيعساكزبنالقاسيمأبووذكز

الحماز،الثه4رسوفكقتم:قالأسؤذ،حمارآأصالتخيبزكألجي!الله4رسوفقخلما

شهاهمب)3(.بنيزيذ:قالاسغك؟""ما:وي!أكالنبىلهفقالالحمازفكفقة

ستينجذيشئليمجناللةأخرقيشهابب)4(،بنزيا؟:الشهيلىوقال

منتئقلم،تركتييأنأتوقعككنتقد،نبيئإلايركئهملمكقهم،حمارآ

وكنمث،يهودكنلرخليقبللثكنثقد،غيزكالأنبياييمنولا،غيريجذين!لي

"فأنت:!يررالنبىلهفقال،ظهريويضرفي،بطنيئجيغوكانغفدأ،بهأتعثز

فكان:قاللا،:قال"؟الإناث"تشتهي:قال،لتيك:قال،تغفوز"ياتغفور

فيأتي،الرخليباهمبإلىبهتضثعنهنزذوإذا،حاتجيهفييركبةاللهرسوذ

.(1/491)سعدلابن"الكبرىو"الطبقات،(2/912)"الطبري!تاريخ:انظر(1)

.(3/136)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(4/232)عساكرلابندمثق""تاريخ:انظر(3)

.(3/136)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)
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!واللهرسولأفراسذكر
بم

الثهرسوذأنفيعلئم،إليهأومأالدارصاحسثإليهخرقيفإذا،برأمجمهفيقرغةالبا!ت

لأبيكانتبئرإلىجاءاللهرسوذفبمقفلقا،ءلجييهالنبىفيأتي،إليهأرسقة

:وقال،قبزةفصازت،اللهرسوليعلىتجرعآفيهافتردى،التئهافيبنالهيثيم

.(1)المجهولينمنواحدغيزإسنادهوفي،غريمبحدي!ثهذا

منكانأنه:""الفصولكتاهمبفيذكزفوزكابنأن:الشهيلىوذكر

.(2)زبيخغنائيم

غبادة.بنسعذلهأعطاةآخزحمازلهوكان

كأ!يرو"النبىأزذقةمن"أساميكتابهفيقنذةبنيحعىزكرياأبوزوى

سب،داز!ل!النبيئأتى:قالسببنقيسيىعن،شزخبيليبنعمروطريقمن

قتغينيما:فقالسعدفخرقي،راجعآفانصرلهت،ليزآسعدفيجيئة،ثلاثآفسفتم

أتىيرجغأنأرادفلما،فدخل،السلاتمعلينايتكثزإلا-جهرآ:يعني-أردأن

تذكق،بيناحجفة:فقالالحماز،لئردابتةمعهفارسل،قطيفةعليهبحمار

لكهو:قال،هحماليبضذليأحقهو،نعم:قال!اللهسبحان:سعدقال

.(3)يعفخإذآاحمفه:قال،اللهرسوذيا

غريببأنهالخبرعلىخكمنرةولم،(4/232)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(1)

فليراجع.،ذلكغيرأو

.(3/136)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(87-86:)صمندهلابن"النبيأردافأسامي"معرفة:انظر(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

بمزتتينتيقؤكلئإتيهيمزاخ،بالغاتهيقخةمجشزونلةؤكان

والشفزاء،الجتاء،:غرزيقاخفيهاؤكان،تتنيمنغطيقتين

والزتا.،ؤالتسيرة،والتغوئم،والشغلإتة،والغزلتمن

ئزيذةطرييمنالنسائيئعلامةوعليه:للتغوكيئ""المصابيحكتاببوفي

الله!رسوذيا:فقالحمارومعهرجلجاكأإذ،يمشياللهرسوذبينما:قال

نأإلأ،داتيكبضذيىأحق"أن!ت:ء!يررالثه4رسوفقال،الرجلوتأخز،ارك!ث

لك.جعفتهقد:قال،"يلتجغقه

إليهئراخ،بالغابملقخةمجشرونله"وكان:الثةرحمةالمؤففثقال*

والشفراء،الجتاء،غزز:يقاخفيهاوكانتتؤ،يمنعظبمتبنبمزتتبنليلهكلئ

.والزئا"،والتمي!يرة،والتغوئم،والشغلإتة،والعريس

إذا:تفوخوناقة،بالئتاحالعهدالقريبةالناقة:والفتحبالكسراللقخة

القتن)1(.غزيرةكانت

فيها.!ذأبووكان،الشايمطريتيجههاامنالمدينةمنتريدعلىوالغابة

والعري!من،لعائشةغزيرةلقخةكانتوالشمراء،نسايمهعلىيمقزفهاوكان

سلمة.لأئم

تفجحلاالتيالناقهصوت:المعجمهوالغين،الموخدة5بالبا:والبغوم

ذلكذكر،عامربنيمنالتتطبسوقيابتاغفماوالشقراءهيوالزتاة

.(4/262)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)
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الله!رسولأفراسذكر
بم

،شفتانئنالضخاذته"أفذاقا،ئزدةئذغىتقخةله"ؤكانتت

غيزيرتافي.تقختافيئخق!ثكقائخق!ثكانتت

"الطبقات")1(.فيسعل!ابن

ليلهكلئإليهئراخاللهرسوليأهلبهايعيشقالتيوكانت:قالوروى

.(2)نتلمنعظيمتينبعزتتين

ابنوقتلوافاستاقوها،،فارسأأربعينفيحصنبنعيينةعليهاأغاز

منهافاستئقذواقزد،ذيإلىانتقواحتىوأصحائهاللهرسوذفريممتذز،أبي

.(3)ئيعببماوأفقتغشرأ

ذلك.وتقذم،كفهااستنقذوهابلي"وقيل

لهأهداها،ئزدةئذغىلقخةله"وكانتت:اللةرحمةالمؤئفثقالء

غيزيرتافي".لقختافيئخق!ثكمائخقمثكانت،سفيانبنالضخاذ

عن،سلمةأممولىثابمبعن،عبيدةبنموسىحذثني:الواقدفيقال

تدعىلقخةاللهلرسولياليهلابيئسفيانبنالمخحاكأهدى:قالتسلمةأئم

غزيرتافي،لقحتالبتحي!بماتحي!بمنها،أحسنقطشيئآالإبلييمنأزلم،بزذة

وبالخفا5،قزةبأخديعتقبايهاوأسماءهنديرغاهاأبيايناعلىتروخفكانت

فتبيثالشخر،منيسقطمماثوبهيملءمعهمننرلهاإلىبهاتأويثم،مرة

.(1/494)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1/954)السابقالمصدر(2)

.(18-2/08)السابقالمصدر(3)
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بم
الهنىالعذبالورد

غقيلي.تنينعميمنغتادةئنشغذبقاأزشلففزةله"ؤكانتت

غبوقأ،يئقفواحتىفتشزئواأضيالههعلىحقتتنربما،الصباححتىعقففي

.(1)ن!خضبوحآوجلائها،فضلمابعذعليناويفرن

موتىيساريرعاهاالتييقاحهوكانتت:الدمياطيئمحمدأبوشيخناقال

المدينهمنأمياليستهعلى،غيرمنقريبآفباءناحيةالخذربذيالثهرسولي

وققذ،تقذموقد،يسارآوقتفوا،الغزيئونفاستاقها،يخزارآلقخةعشزةن!صخ

نخزوها..فقيلعنهافسأذالجئاء،ئدعىلقخةمنها

لقخةلهوكانت،القزؤةاسفهالقحةلهوكانت:محمدأبوشيخناقال

سببنيمنضعيةمناللهلرسوليطالبأبيبنعلىغرلها،الخمذةئدغى

.(2)السرعةالخمذةومعنى،الهجرةمنسثسنةشعبانفيبكرابن

غبادةبنسعذبهاأرسلففزةله"وكانث:اللةرحمةالمؤئفقالء

عقبلي".بنينعممن

مهرةأن:أبيهعن،فطعيمبنخبيربنالسلايمعبدعنالواقدئروى

غزيرة)3(.وكانت،عقيليبنينعيممنغبادةبنسعذبهاأرسل

وقيل:،خزيمة:وقيل،خنريمةبنحارثةبنتمييمبنغبادةبنوسعذ

.(1/494)السابقالمصدر(1)

:(141:)صجماعةلابنالكبير""المختصرفيووقعت،الأصلفيكذا(2)

.الصوابولعله،"الشرعة:الخفد"ومعنى

.(1/495)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)
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الله!رسولأفراسذكر
بم

الأنصارئسامجدةبنالخررقيبنطريفبنثعلبةبنخزيمةبنخرايمبنحارثة

الكفبيئ،وابن،الواقدئذكرة،بدرآشهذ،سامجدةبنينقيمث،الخزرجيئ

فيهم.والمداينى

فيهم،وجيهآ،المشاهليفيالأنصاليرايهصاح!ث،جوادآسيدآوكان

ولحمآ،ثريدآمملوءة!رزالنبيئإلىتجفنةيويمكلئيحمل،وسيادةرئاسهذا

داز.حيمثمعهتدور

يتوارئونفطيفونأربعةالخزرحفيولا،الأؤسفييكنلم:يقال

فيؤتدهذكروتقذتمدتييم)1(،بنعبادةبنسعل!بنقيممىإلاواجدب!يبفي

الخبط.غزوة

سعدوردعليكئم"،"السلائم:فقالدارنافياللهرسوذزارنا:!م!يققال

السلاتم،علينايكثزدغه:قال؟اللهلرسوليتأذنألا:فقلت:ى!يققالخعيآ،

وأرذتسليقلثأسمعكنتإني!اللهرسوذيا:فقالسعدفاتبغهالثه4رسوفرتجغ

ورحمتلثصلاتلثاجعل"اللهئم:فقال،السلايممنعلينالتكثزخميأ؟عليك

.والسلامالملاةعليهخمييرذكرفيذلكبعفقوتقذتم،(2)"دعسآليعلى

بخورانفأقاتمالشايمإلىسازثم،الخلافهفيطمغاللهرسوذئوفيولما

إحدىسنة:وقيل،عشزةأربغسنة:وقيل،عشزةن!صخسنةماتأنإلى

.(1/572)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

.(15701)"الكبرى"السننفيوالشائي،(5185)داودأبورواه(2)
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.ءالشقزاؤ

إلخريشيى،صنعميمنتكريضبوائتاغقاالغضتاء،له"ؤكانتت

يمئؤبأزتع!عاللهزشوذقأخذها،دزقيميمئهبثمافيوأخزى

..................................،لإزقيم

فمات،نقيفييبوذن!لجأنهديمزوأنهميتآ،ؤحذأنهيختلفواولم،عشزة

المدينه:خارقي4يقوقائلآوسمعوا،ساغيهمن

غبادةبنشغذجائخرزشيدقتفنانخن

فؤاذةئخطفقئمب!فقينوزقيناة

قيل:،بالشايمسعدفيهماتالذياليوتمفوتجذوا،اليوتمذلكفخعالوا

.(1)دمشقبغوطهقريهبالقييحهقئزةإن

ابتاغفماوالزئاءالشقراءأنتقذم:"والشقراء":الثةرحمةالمؤئفثقال*

عكافي)2(.بسوقي

نعممنبكرأبوابتاغهاالغضباء،له"وكانت:اللةرحمةالمؤئفثقال*

درهم،مئهبأربعاللهرسوذفأخذها،درهممئةبثمافيوأخرى،الخريثيربني

هيالمذكورة"و"المنيحة،(424-2/422)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

"معجمفيالحمويياقوتذكرها،الشرقيةغوطتهافيدمشقترىمنترية

.()المليحةبتعرفكبيرةبلدةاليوموهي،(5/172)"البلدان

"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنذكرهكما،النبطسوقفياتباعهماأنهالمتقدم(2)

(1/495).
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دواللةرسولأفراسذكر

بم

ؤهيئزتامجيكا،القلإينةقلإتمجينؤكانتتغقيقا،قاتجزاتييؤهيئ

الف!يمين.علىفشق،شبمتالتيوهيؤالخذغاء،القضؤاء

القضواءوهيزبامجئةالمدينةقلإتمحينوكانث،عليهاهاتجزالتيوهي

."المسلمينعلىفثت!قشبقتالتيوهيوالخذعاء،

:قالأبيهعن،إبراهيتمبنمحمدبنموسىعنالواقدفيرواههذا

.(1والغضباعوالخذعاءالقضواكأاسفهافكان:وفيه،فذكزة...كانت

أذيهاطرفيفيوكانالغضبا"اسمهاكان:المسئبابنعنوزوى

تجذغ.

عقموهوبالمذ،أوأ،المعجمهوالضاد،المهملهبالعينوالغضباء

مشقوقةتكنولم،الأدفيمشفوقة:أي؟غضباءناقة:قولهممنزر!جمناقيهعلى

والاكثز.الصحيخوهو،الأدفي

الأذفي.مشقوقةكانتإنها:بعضهموقال

القصيرةوهيغضباء،ناقة:قولهممنمنقوذهو:الرقخشرخوقال

التلإ)2(.

أديها)3(.طزفيمنالمقطوغ:والقضواء

بالداليوهي،الشقهأو،الأذفيأوالأنفالمقطوعة:والخذعاء

.(1/492)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(2/731)للزمخشري""الفائق:انظر(2)

.والصاد(القاف)باب،(9/175)للأزهري"اللغة"تهذيب:انظر(3)
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المهمله)1(.

القضواء،:ويقالالغضباء،:الثهرسوليناقهواسئم:غبدوسابنقال

.لثتفباءوكانت

ئسقىعليهاهاتجزالتياللهرسوليناقةكانتت:محمدأبوشيخناوقال

هجزيه.فيوتقذتموالغضباء،القصواء

وكان:المكيئالطبرفيبكرأبيبنعبداللهبنأحمدجعفرأبوشيخناقال

التيوهيوالخذعاء،الغضباءوهي،غيرهاالوحيعليهنزذإذايحجلهلا

المسلمين.علىفشقشبمت

.القصواصغيزوهيالغضباء،المسبوقة:وقيل

ف!فت!تشيءبأديها:وقيلأصاتها،لشيءبذلكئ!ئملم:غبيدأبووقال

.(2)هب

وأخرىالغضباءبكرأبوابتاغ:يعني؟درهيم(مئهبثمان)وأخرى:وقوله

مئهأربغوهو،الثنتينثمنبنصفالغضباءالثهرسوذفأخذ،درهيممئهبثمان

درهيم.

الآزد.وفي،غيلانقيميرفيالخري!ثنوبنو

عبداللهبنقدامةعن""الصحيحففي:ضفباء(ناقةله)وكانت:قوله

.(2/024)الحلبيالدينلبرهان"الحلبية"السيرة:انظر(1)

.(171:)صالطبريللمحبالبشر"سيدسير"خلاصة:انظر(2)
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بم

..........،غخزة:الغتميمنشئغقتايخله"ؤكانتت

والضفباء:،(13ضفباألهأناقهعلىيزميخخيهفياللهرسوذرأيث:قال

.الشقراء

فيالثهرسوذرأي!ث:قالشريطبنلئيطفغنأحمز؟جمللهوكان

.(2)زقخأجمليعلىخخيه

منهاالخديبيهيوتماللهرسوذبعسط،العل!ث:لهيقالجمللهوكان

ويكمثمفط،بهجاءمالئبقغهم؟عثمانقتلبلغةحينمكةإلىعليهأميةبنيخراشق

.وتقذم،(3)الجملفغقزوا،!هعثمانأفز

ويفمربعليهيغروقفريأ،وكان،بدلييوتمغيقة،تجفلياييجمللهوكان

الخذيبيه.يوتمهداياةفيفكان،يقاجهفي

غخرة،:الغتممنسبغقنائخله"وكانتت:الثةرحمةالمؤئفثقال+

"المسند"فيأحمدوالإمام،(3035)ماجهوابن،(3061)النسائيرواه(1)

.(2878)""صحيحهفيخزيمةوابن،(3/413)

.(4/630)"المسند"فيأحمدوالإمام،(0730)النسائيرواه(2)

فيوالطحاوي،(4/324)"المسند،فيأحمدالإمامرواهطويلخبرمنقطعة(3)

!ه،عثمانبعثقبلكانخرالهثيىبعثأنفيهلكن،(5771)الآثار"مثسكل"شرح

ومثله،أميةبنخراشترجمةعند(2/155)"الغابة"أسدفيالأثيرابنذكروكذا

،(4/167)كثيرلابن"والنهايةو"البداية،(2/269)حجرلابن""الإصابةفي

.غيرهيذكرواولم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لهث.لهزا!و،ذطلاؤا،شةؤؤز،ؤتزكة،ؤشقتا،ئمفرؤز

صص""ص

الغنم.يمنيمئةلهؤكان

.(1)"واطرالهثهمهاطلاذة!ق!رؤؤ،وتزكة،وشقيا،وزفرئم

ترعاهنآغمنرسبعةاللهلرسوليكانتت:قالعباسيىابنعن،مجكرمةوعن

.(2)بسنبسبابنذلكروى،أيمنأئم

لهوكانتت،غيثة:وقيل،غوثة:تسفىشاةلهكانتت:الأثيرابنوقال

الدمياطيئ)3(.محمدأبوشيخناذلكقال.الئفنئسقىغئر

كانتث:فقالالميتهجلدعنشئلأنه:مكحوليعنسعدابنوروى

:قال،اللهرسوذياماتمت:فقالوايومأففقذها،قمرتسقىشاة!رزاللهلرسولي

طفوزها")4(."دباغها:قال،ميتة:قالوابإهابها؟"فعفئم"ما

الراعيؤلذكقماتريذ،أنيمريذلاشاةمئةالغنيممناللهلرسوليوكانتت

لابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر.أولهمافيالهمزةبكسر"وإطراف"إطلال(1)

.(37:ع)الجوزي

.(1/495)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

ولم.(141:)صجماعةلابنمج!ميرر"الرسولسيرةفيالكبير"المختصر:انظر(3)

الأثير.ابنعندعليهنقف

رواهطهورها""دباغها:وقوله.(1/496)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(4)

حديثمن(4244)والنسائي،المحئقبنسلمةحديثمن(1254)داودأبو

المفاتيح""مرقاة:انظر.وتضم،الطاءبفتح"طهورها!وكلمة.عنهااللهرضيعائشة

(2/195).
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روايهمن،(الطهارة)كتاببفيداوذأبوذلكخزج،شاةمكانقاذبختفقة

ضبيرة)1(.بنتقيط

!!!

.(421)داودأبومطولأرواه(1)
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!!مب!أ!س

.....،قيئقالحتمييي!لاحمنآضاتهاأزماعثلاثة"له"ؤكان

سلاحمنأصاتهاارماعثلاثةله"وكان:الثةرحمةالمؤئفثتال8

.قينقالح"بني

عبداللهبنبكرأبوثنا:عمروبنمحمدعن"الطبقات"فيسعدابنروى

اللهرسوذاصاقي:قالالفغقىبنسعيدأبيبنمروانعن،شئرةأبيابن

أرماح)؟(.ثلاثةقينقاعبنيسلاعمن

قبيلةقينقاغوهو(2)شريطبنلئيطعنأيضآذلكعساكزابنوروى

النوفي.فثقمثوقينقاغ،اليهودمن

بنيسلاحمنأصاتهاآزماحثلاثةلهوكانتت:محمدأبوشيخناوقال

يمعيئمبهالمطعؤنإن:أي؟الثؤيمنالفثوي)3(،:لهيقالورمخ،قينقاع

ئولئ!ن.ابنذكزةوالثاني،الثلاثهسوى،الفثتى:لهيقالورمح،مكانه

.(1/489)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

.(4/218)"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

،(37/930)للزبيدي"العروس"تاج:انظر.الواووكسرالثاءوسكونالميمبضم(3)

.(ثوى:)مادة
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ؤقؤس،شؤخطؤقؤشالزؤخاء،:اسئفقاقؤسي!ييئؤثلاثة

الضفزاء.ئذغىضفزاء

وقوم!الزوحاءاسفهاقوسق!ي!يآوثلاثة:اللةرحمةالمؤتفثقال+

."الضفراةئذغىصفراةوقويعن،شوخط

عنوقال،الرماحفيالمتقذيمبسنب"الطبقات"فيسعدابنذكرها

.(1)عتنمن:الصفراص

مهملهحاءثم،ساكنهواوثم،مفتوحهمعجمهبشين:والشؤخط

والواؤ،ىمي!علامنهئئخذالجباليشجرمنضرثوهو،مهملهوطاي،مفتوحه

بالنوفيوهو،نتعمنفكانتتالصفراءوأماالبيضا"ئدغىكانتتوهذه،زائدة

كان:قيل،الع!ي!يئمنهيتخذشجروهو،المهملهوالعين،الموخدة7والبا

.(2)ذغتتاللفلم،اللهمأطالك"لا:فقالاللهرسوذعليهفدعا،ويعفويطوذ

لانخفاضيىبذلكشميت،الكتوتم:تدغىقوس!لهوكان:فارسابنوقال

وروى،النعمانيبنقتادةفأخذها،أخلإيوتمك!يمزت،بهازيميئإذاضزبها)3(

أبيبنمروانخبرمنقطعةومو،(1/489)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

المعلى.بنسعيد

مسندآ.عليهنقفولم،(5/8)"الحديثغريبفي"النهايةفيالأثيرابنأورده(2)

الحديث"غريبفي"النهايةفيكما،صوتهالانخفاض:والصواب،الأصلفيكذا(3)

"مجملوفي،(12/075)منظورلابن"العربو"لسان،(4/151)الأثيرلابن

.ترن"لا:كتوم"قوس:(777:)صفارسلابن"اللغة
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س!حه!بم

قأضتخ،قكانهقكرة،كئشييزأميىيفثاذفيهئزشله"ؤكان

.!اللةأدقتةؤقذ

.(1)شريطبننتيطعن"تاريخه"فيعساكزبنالقاسيمأبوذلك

الروراة،:لهايقالقوس؟أقواسيىخمسةلهوكانت:محمدأبوشيخناقال

الروراء)2(.الشهيلىوذكز،المذكورةالأربعةبعذهاذكزثم

عباسابنعن،ديناليبنعمروطريتيمنالأصبهانيئالشينيأبووروى

كتابه:فيهذاالشينيأبوذكرالشذاد33(،تسفىنتعقويالثهلرسوليكان:قال

.النيسابورئالمللثعبذأيضآوذكزة،"والرمي"السبق

علىالسفروفي،الجمعهيوتميخالمثالثهرسوذكان:عباسيىابنوعن

.(4)قائمآقوسيى

فكره،كبشبىرأيىيمثاذفبهيزمنله"وكان:الثةرحمةالمؤئفثقال"

."!اللةأذهتةوقدفأصبخ،مكانه

أنبأنا،المبازفيبنعبذاللهثنا،زيادبنغتافيأنبأنا:سعدابنقال

.(4/182)"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(3/135)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

"المجروجين"فيحبانوابن،(08121)الكبير""المعجمفيالطرانيورواه(3)

الحديث.يضعممنكان:حبانابنقال،عروةبنعليإسنادهوفي،(2/081)

وهو،عمارةبنالحسنإسنادهوفي،(399)"النبي!أخلاقفيالشيخأبورواه(4)

.(3/281)النيسابوريالملكلعبد2المصطفى"شرف:انظر.متروك
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ييهزآىاتديؤفؤ،تذبىتؤتمتتققة،الققايىدوشئفه"ؤكان

الشفمئ.الخخاجئنلفتمةؤكان،أخليتوتمالزؤتا

يرشاللهلرسوليكان:يقولمكحولآسمدثجابر،بنيزيذبنالزحمنعبذ

.(1!هللاأذهتهوقدفأصبخ،مكانهكأبحبررالنبىفكرة،كبشيىرأسيى4تمثافيه

تمثاذعليهترسآاللهلرسوليأهدىرجلآإن:ويقال:فارسابنقال

.التمثاذ)2(ذلك!اللةفاذقتعليهيذةفوضغ،عقالمحب

كئ!ثيى)3(.أوغقابيماتمثاذ:وقالمحمل!أبوشيخناذلكوذكز

.الرئون)4(:لهيقاليرسآلهأن:النيسابورخالمللثعبذوذكز

قلزش،السلاخعنهترلق:وقالالدمياطىمحمدأبوشيخناوذكزة

.(5)الفتق:لهيقال

وهو،تذلييوتمتنققة،المقايىذوسيفه"وكان:اللةرحمةالمؤئفثقالء

.8الشفمئالخخاجبنيفتتهوكانأخد،يوتمالرؤيافيهراىالذي

مرسل.وهو،(1/289)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

.(1/131)المعاد""زادفيالقيمابنوذكره(2)

.(126:)صجماعةلابن"الرسولسيرةفيالكبير"المختصر:انظر(3)

،""الزلق:وفيه،(3/287)النيسابوريالملكلعبد"المصطفى"شرف:انظر(4)

.""الزلوق:مكان

:"و"الفتق.(126:)صجماعةلابن"الرسولسيرةفيالكبير"المختصر:انظر(5)

الدينلبرهان"الحلبية"السيرة:انظر.وبالقاففوقالمثناةالتاءوفتحالفاء،بضم

.(3/428)الحلبي
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الثهرسوليسيفثكان:قالامريتمأبيبنوزيادمجاهدعنسعدابنوروى

الامجوجافي.:بالتحريكوالختفثحنفيا31(،

الفضائلأبوقالوكذا،الأختفإلىث!شالحنفيةالسيولهث:القرازوقال

قي!يى.بنالأختف:وقال،الضاغانى

شمزة،سيفعلىسيفيصنعث:يحميرينابنعن!الترمذفي"وفي

.(2حنفيلأوكان،اللهرسوليسيفعلىسيقهصنغأنهشفزةوزغتم

ققارة،جمغ:4الفابفقح:وقيل،يقرةجمغ:4الفابكسر:و)المقاز(

الخروز.فيهالذيهوالسيوفمنوالفقفز،فيهكانتتلققراببذلكسقي

منالكعبهعندمدفونةؤجذتخديدةمنالفقاليذيأصلكان:يقال

قغديبنعمرووضفضاقة،الفقاليدومنهافضيغ،غيرهمأوخزفيمذفن

شصيرعبل!بنأميةبنالعاعيىبنسعيدبنلخالدوهبهاالذي،الربيدفيكرقي

العربب.عندمشهورةوكانت،التقنعلىر!"النبىاستعمقهحين

خذيفةبنعامربنالحخاحابنينببهأخيفتبةبنللعاعيىالفقاليدووكان

"أخلاقفيالشيخأبوورواه،(1/486)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

الشيخوأبو،(4/32)الآثار"مشكل"شرحفيالطحاويورواه،(041)"النبي

:""الطبقاتمطبوعفيووقع،!هأن!حديثمن(404)"النبي"أخلاقفي

."حنفيأ"مكان"حنيفيآ"

"المسند"فيأحمدالإمامورواه.غريبحديث:وقال،(1683)الترمذيرواه(2)

ضعيف.إسناده:(الرسالة)طبعة"المسند"محققووقال،(5/02)
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الهنيالعذبالورد

مجنوعفهأبوةوكان،كفارآبتذليوعغهوأبوةالعاعنفيل،سهيمبنسبابن

وقبيغئهقائقئهوكانتتوقشهلإ،حرببكلفييفارفهلاوكان،ببذرالفطجمين

فيالخمائليفيخفقتافيلهوكانت،يضهمنونغفةوتكرائةودؤابئةوخققئة

الطهر.منموضعهماالحمائليمنوخفقتافيالضدر،موضع

الرؤيافيهرأىوأنه،بذريوتماللهرسوذأصاتةالفقارذاأن:والمشهوز

ابنعن،عتبةبنعبداللهبنعبيدالثهرواة،وتنققهغيقهوأنهأحلإ،يوتم

(1)
.س.

بنعثمانبنإبراهيتمحديمثمنأيضأ"تاريخه"فيعساكزابن(2)ىؤز

مجلاطبنالحخاقيأن:عباسابنعن،مي!قمعن،الحكيمعن،شيبةأبي

الفقار)3(.ذاسيقهاللهلرسوليأهدى

سيقةقرأنهرأىكأ!يررالنبىأن:موسىأبيحدي!ثمن"البخارفي"وفي

أحسنفعادقرةثمأخد،يوتمالمؤمنينمنأصيمتماهوفإذا،ضذزهفانقطغ

.(4)المؤمنينواجتماعالفتحمنبهجاءماهوفإذا،كانمما

غريب.حسنحديث:وقال(1651)الترمذيرواه(1)

المثبت.والصواب،"!رواه:الأصلفي(2)

"الكامل"فيعديابنورواه.(4/132)"دمشقمدينة)تاريخفيعساكرابنرواه(3)

(1/240).

.(2272)مسلمورواه،(3425)البخاريرواه(4)
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سلاحه!و
بم

والسلائم:الصلاةعليهفأؤته،ئفمآأخلييوتمسيعهدبا!بفيرأىإنه:وقيل

هشايم)1(.ابنذكزة،ئقتلبييهأهليمجنرخلآأن

الفقارذاسيميفيرايث:قالعساكزابنذكزهاالرواياببعفيىوفي

.(2)فيكميكونفلأفأؤئئهقلأ،

عن،جابرعنإسرائيلعن،موسىبنعبيلإالثهعنسعل!ابنوروى

المؤمنين،علىالغقل:الفقارذيالثهرسوليسيفجفنفيقرأث:قالعامر

والففزفي-المهملهبالحايوزوي،بالجييموالففزفي-الإسلايمفيففزجىيئربرولا

بكافر)3(.مسلمئقتلولا،قولىلهئعقئملاالقويمفييكون

الفقار،ذاضقلالضيقلقرزوقآأن:وغيزهالتزعبدبنعمزأبووذكز

(1)

(2)

(3)

.(4/8)ما!ثهلابن"النبوية"السيرة:انظر

!نما،عباسابنحديثمن(4/122)"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنرواه

البزارورواه.الإسنادصحيح:وقال(2588)""المستدركفيالحاكمأيضآورواه

عندهمإسنادهوفي"فيكميكونقتلآ"فأولته:بروايةالأستار(كف-1322)

للهيثميالزوائد""مجمع:انظر.ضعيفوهو،الزنادأبيبنالرحمنعبدجميعآ

(7/180-181).

بالحاء.!"مفرج:فيهوالرواية،(1/486)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

المثقل:المفزج:قالأنهثعلبعن:(11/32)"اللغة"تهذيبفيالأزهريقال

ماللاالذي:الففزفي:الأعرابيابنوقال.لهعشيرةلاالذي:والمفزفي،بالذين

له.عشيرةلاالذي:والففزج،له
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افنىالعذبالموردبم

فقييئ،شيفث:أسئي!فبثلاثةقيئقالحتيييم!لاعيمنؤآضالت

الختفت.ئذغىؤشيفثتتازا،يذغىؤشيفث

.(1)هضيقبيغتةوأن

السيف،:أي؟القضيبصاحمت:(أسمائه)فصلفيعياض!وذكر

وأقته،بهيقايلحديدمنقضي!بمعه:قال،الإنجيليفيآر!قمذلكوقغ

كذلك.

"!ر،يم!ي!كهكانالذيالقفشولهقالقضي!بأنهعلىحيئوقد:قال

الخلفاص)2(.عنذالآنوهو

اسيافب؟ثلاثةقينقالحبنيسلاحمن"وأصاقي:اللةرحمةالمؤئفثقال+

."الختفتئدغىوسيفثتتارأ،يمدغىوسيفث،فقييئسيفث

مروانعن،شئرةأبيبنعبدالثهبنبكرأبيعنالواقدفيرواةوهذا

.(3فذكزلا...الله4رسوأصاقي:قالالمغفىبنسعيل!أبيابن

مهمله.عينثم،واللايمالقافبفتحفهو:ققيىأما

بالباديه)4(.موضعإلىمنسوب:الأثيرابنقال

إسنادوفي:البرعبدابنوقال،(4/1469)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

لئن.حديثه

.(1/235)عياضللقاضي"الشفا":انظر(2)

.(1/486)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

.(4/021)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(4)
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سلاحه!
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منآضاتها،ؤزشولث،المخذئمديكتغذمجئذةؤكان

.4يطئضتئمؤفؤ،الفف!ير

بالباديه.موضع،القلعهقزحإلىمنسوب:شيخناوقال

العراقيطريتيفيحفوانقزقياللأيمبتحريلثالققغهمرج:ياقوتوقال

ققذان)1(.إلى

القاطع.فالبتار:تتاروأما

وهوفاء،ثم،فودقمنمثتاةتاءثم،المهمله4فبالحا:الختفثوأما

ضرهمب.ولاقتليغيرمنماتإذا:أنمهختفتماتفلان:يقال،الموت

وزشوبالمخذمذلكبعذعنذه"وكان:اللةرحمةالمؤئفثقال+

.يطئء"ضنئموهو،الففسيىيمنأصاتهما

والمخذئم،(2)الثلاثهقينقاعبنيأسيافيفيبسندهالواقدكنرواةأيضأوهذا

واو،ثم،مهملهسينثمبالراءا)3(اوالرسوب،المعجمتينوالذالابالخاءأ

شقل.إذا:5المافيزشمتمن،موخدةباءثم

يمضي:أي؟الزشو!:لهيقالسيف!اللهلرسوليكان:الأثيرابنقال

أسقل،إلىذهتإذا:تزشسثت!شزيمن(4)قغووهو،فيهاويغي!ثالضريبةفي

.(5/101)الحمويلياقوت"البلدان"معجم:انظر(1)

أبيبنمروانخبرمنقطعةوهو،(1/486)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

قريبآ.السالفالمعلىبنسعيد

.السياقيقتضيهازيادةمعكوفتينبينما(3)
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.(1)ت!بثوإذا

الهنىالعذبالمورد

علتآ"بحبررالنبىبعسثلطيئءصنئم:اللايم!اسكافيالفايبضئموالففس

تقذتم.وقد،تسعسنةلقذيمه

شئرة،أبيابنعنالواقدئذكرة،مأثور:لهيقالسيف!الثهولرسولي

قلإتم:قالغوفيبنالرحمنعبدبنالعزيننعبدبنسهيلبنالمجيدعبدعن

سيف4أوأنهوذكزمأثورآ)2(،لأبيهكانبسيفالهجرةفيالمدينةكألج!ررالنبيئ

مقكة.

الجنة.غقليمنإنه:يقالالذيوهو:محمدأبوشيخناقال

وهذا،قطغةإذا:غضبآغضتةمضذز،الغضمث:لهيقالوسيفور

ابنذكزة،تذليإلىسازحيناللهرسوليإلىعبادةبنسعذبهأرسلالسيفث

.فارسيى)3(

القضب،من،المعجمهوالضادبالقافي،القضي!ث:لهيقالوسيفث

القطيفث.الذقيقالسيفثهو:وقيل،فاعليبمعنىفغيل،القطغوهو

وتقذم،(4)هبتققذسيفأؤذوهو:وشيخناالنيسابورخالمللثعبذقال

.(2/022)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

.(101:)ص"النبي"تركةفيالبغداديإسحاقبنحمادرواه(2)

.(165:)صالأبارلابن"الصدفيالقاضيأصحابفي"المعجمفيكما(3)

.(3/281)النيسابوريالملكلعبد"المصطفى"شرف:انظر(4)
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يضة،!عاللهزشوليشي!نغلكان:قايلثئنأنتهمنقاذ

لهضؤ.خققدلكتينؤما،يضةؤقبيغئة

لها:ئقاذدزغ:دزغئزقيئقالحتيييي!لاعيمنؤآضابئ

يضة.:لهائقاذؤدزغ،الشغلإتةو

الفقار.ذوإنه:عياضيى4قو

سي!نعلكان:ماللثبنأنسن"قال:اللةرحمةالمؤئفتال+

.(1)"مضفخققذلكبينوما،فضةوقتيغئة،يضةاللهرسولي

ترجمئة.تقذم:()أنس

.حديدةأوفضهمنالمرالمحبأسفليفييكونما:والتغل

منالمثتاةالياصوسكوفي،الموخدةالباصوكسر،القافببفتحوالقبيغة

السيف.قائيمرأسعلىتكونالتيهي:مهملهعينثم،تحث

درلح؟درعينقينقاعبنيسلاحمن"وأصاقي:اللةرحمةالمؤئفثقال+

.يضة،:لهايقالودرغ،الشغلإئة:لهايقال

أبيبنمروانعن،شئرةأبيبنعبداللهبنبكرأبيعنالواقدئروى

درغ؟درعينقينقاعبنيسلاحمنالثهرسوذأصالت:قالالفغئىبنسعيد

.(2)ةضي:لهايقالودرغ،الشعدية:لهايقال

.(5374)النسائيرواه(1)

.(1/487)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)
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الرزدثة)1(.وهو،درعجمعالأدراع:الأثيرابنقال:الذزع

المعرولهت،التغقتكيئالحسنبنالكرييمعبدذكز:)الشعدية(:وقوله

المؤئفتسأذوأنه،هذهالشعديةذكزاللةرحمةالمؤئفتأن:المخقصيىبابن

الشغد،إلىمنسوبةالفضاعيئنسخهفيالاستمهذاوجدث:فقال،ذلكعن

اللغة؟لموافقيهذلكعلىقابضأوكنت:قالبالصاد،:النسنيبعفيىوفي

:الفرحبنالعذئلقالالشغد،إلىالدروعينسبونلأنهم

الشغلإ)2(داودج!تمنمضاغفة

،(3)سعديةداوديةيعني""شرحهفياللغوفيزكرياأبوقال:وقال

وليس،الأصولمراجعةإلىأحتاجفإني؟السعديةأما:فقالالمؤلففأجابه

كلامهما.انتهى،بسعادتكقلتماوالأشبة،أراجعهماعندي

المعجمه:والغينالمهملهالسينباهمبفيذكزأنه:القطاعابنوعن

.الدروعفيهايمعملبلد:والشغذ

القينقامجيئ،غكيردرغالشعديةوكانت:الذمياطىمحمدأبوشيخناوقال

.(2/411)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

الحماسة"ديوان"شرحمنوالمثبتخطأ،وهو"السعدي"داود:لو+ألافي(2)

(1/472)الخزاعيالحسنلأبي"السمعيةالدلالات"تخريجفيوجاء،للمرزوقي

.والضمغد"":يةبروا

الحماسة"ديوان"شرحفيوالذي،الأصلفيكذا"سعدية"داودية:قوله(3)

العطف.وبواوالمعجمةبالغينوسغدية""داودية:للمرزوقي
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!عاللهزشوليعلىزآئثقاذ:قشققةئزفخقل!غنؤزوقي

ؤزأي!ث،يضةؤدزغة،الفضوليداتدزغة:دزغيزأخل!تؤتم

ؤالشغلإتة.الفضوليدات:بزغينختيزتؤتمغليه

.(1)أجالوتقتلاحينلبشهاالتيالسلامعليهداوذدرعوهو

أبطاليمن:يعني؟أبطالهممنوكان،للقينقامجيلهضةكانت:شيخنا

.قينقاعبني

رأبمث:قالمسققةبزمحمل!عن"وزوي:اللةرحمةالمؤئفثقالء

ورايث،يضةودرغة،الفضوليذاتدرغة،درعينأخديوتماللهرسوليعلى

موسىعنالواقدئورواه،والشغدية"،الفضوليذات،درعينخنبؤيوتمعليه

مسققة)2(.بنمحمدعنمحملإ،بنجعفرعنعمز،ابن

محمذ،عبداللهأبو:وقيل،الرحمنعبدأبوهو:هذافسقضةبنمحمذ

بنالحارثبنحارثةبنضخذغةبنغديبنخالدبنسققةبنمسققةابن

شهذ،الحارثيئالأوسيئالأنصارفي،الأوسبنماللثبنعمروبنالخررح

الذينأحذأنهوتقذم،تبوكإلااللهرسوليمعكقهاوالمشاهذوأخدأبذرآ

واستعمقه،غزوايهبعفيىعلىكأخن!النبيئواستخققه،الأشرفببنكدبئقتلوا

و"المختصر،(3/64)الحلبيالدينلبرهان"الحلبية!السيرةمنمعكوفتينبينما(1)

السمعية""الدلالاتوتخريج،(125:)صجماعةلابن"الرسولسيرةفيالكبير

.(1/426)للخزاعي

.(1/487)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)
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خهينة.صدقابعلىعمز

عليهيكشفثهذامسققةبنمحمذيرسلعاملإليهاشئتيهيئإذاعمزوكان

الفتنة.واعتزذ،بهلثقيهأموالهمشطزليأخذغقايهإلىوأرسقةالحاذ،

المشركين،به"قايل:وقالسيفأالثهرسوذأعطاني:قالعنهوزوي

آخلاميىمنجفسآكنثم،صخرةعلىفاك!يمزةبيتهمالمسلغوناختلفتف!ذا

.(1)"بييك

بنمحمذ؟الفتنةتضزهلارجلآلأعلئمإني:اليمافيبنحذيفةوقال

مسلقة)2(.

وأريعين،ثلاثسنةصقرفيبهاوفائهوكانت،المدينهغيزيستوطنولم

وسبعونسبغوغفزة،وأربعينسبعسنة:وقيل،وأربعينسثسنة:وقيل

ت!سو،بنينعشرةوخقفت،أصلغطؤالآ،الشفرةشديذأسمزوكان،سنة

ماتجة.وابن،والتسائى،والئرمذئ،داودأبولهروى،بناب

لالولها،بذلكسمقيت،المعجمهبالضاد:(الفضولي)ذات:قوله

تذر.إلىسازحينغبادةبنسعذإليهبهاأرسل

.بالئحاسيى)3(موشخةحديدمنكانتأنها:النيسابورئالمللثعبذوذكز

.(5/171)"الغابة"أسدفيالأثيرابنرواه(1)

.(5837)""المستدركفيوالحاكم،(4664)و(4663)داودأبورواه(2)

.(3/281)النيسابوريالملكلعبد"المصطفى"شرف:انظر(3)
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:"الجوهرة"كتالمحبفيالتيف!انيالتزكنبكرأبيبنمحمذعبلإالثهأبووقال

ففداها؟لفؤيهشعيرعلىيهودفيعنذزقنهاالتيهيالفضوليذاثودرغة

!حبه.بكرأبو

وكان.(1)رفظبنيمنالشخيمأبواسفههذااليهودئأن:الواقدئذكز

شعيرؤسئقي:وقيلصاعآ،ستين:وقيل،(2)ريعشمنصاعآثلاثينعلىرقتها

لعيايه.أخذ

الله،رسوليبموبديتعفقفيمااللهرحمةالمؤل!كلائمانتهىهناالى

وذوالة.،وسلاجه،وأولاد؟،وأزواجه،وسيريه،ووفايه

ومعجزايه.،وأخلاقة،صقتةهذابعذاللةرحمةوذكز

وذات،الموشخةوهي،الوشاحذات:أيضآ؟رومجهفيشيخناوذكر

"النهاية"فيالأثيرابنوذكزها،لمضرها؟التتراء:لهايقالودرع،الخواشي

لمضرها)4(،بذلكشفيتالتتراء،:لهايقال(3)عردالثهلرسوليكان:فقاذ

الأرنب.وتذوالجزيق،الجزيق:لهايقالودرع

روع.3سبغفتلك:شيخناوقال

.(1/488)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

عنها.اللهرضيعاثةحديثمن(2759)البخاريرواه(2)

المثبت.والصواب،"ودرعة:الأصلفي(3)

.(1/93)"الحديثغريبفي!النهاية:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

بنعلىإليناأخرقي:قالعامرعنجابر،طريتيمنالواقدخوروى

بزرافينهاغفقتإذازرافينذاث،رقيقةتمايتةهيفإذا،اللهرسوليدرغالحسين

الأرضن)1(.مشمبأرليمقتوإذا،الأرضنتصهمقلم

درعفيكان:قالأبيهعنمحملإ،بنجعفرإلىبستدهأيضآوزؤى

قغنب،ابنقالأكماأ،الثذقي:يعني-موضععنذفضهمنخفقتالباللهرسولي

.(2)هضفمنطفر؟خففتوخفقتاني-القحذر:خداشيىبنخالذوقال

قئشور،أدييممنوكانت،الوسطبهائشذالتيوهي،مجنطقة!تم!لهوكان

والطرلهث،فضهمنالجنطقهرأسيىفيالذيوالإئنريئم،فضهمنخقتيثلاثفيها

شيخنا.ذكزها،فضتيمن

:سوداءرايةوالسلائمالصلاةعليهلهوكان

قاته*،الرياختضمفهكهيئيهويخفىالزمحطرفيفييجعلثوثالراية

نمزة.منمرتعةرايئةوكانت،الربيئبنبكرأبو

:قاللمحبعاليبنالبراصحدي!ثمنماتجةوابنوالئرمذخداوذأبوروى

فيشيبةأبيابنورواه،(488-1/487)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

به.جابرعن،إسرائيلعن،وكيععن(25187)""المصنف

مسلمةبنعبداللههوقعنبوابن.(1/488)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

نأ:أي؟الثانيهوخداشبنوخالد،الخبرهذافيالواقديشيخيأحد

روايته:فيالآخروقال،""الثدي:روايتهفيأحدهمافقال،عنهمارواهالواقدي

."الصدر"
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سلاحه!
بم

لونلونها،صوفيمن:أي؟نمزة)1(منمرتعةسوداء-الراية:يعني-كانتت

العقاقي.وتسقى،والبياضيىال!توادمنفيهالقاالئمر؟

منرجليعن،حرلمحببنيحممافيحديسثمن"سنظ"فيداودأبووروى

صفراء)2(.اللهرسوليرايةأأرأيث:قالقويمه

عبداللهطرييمنعساكز،وابن،كتابهفيالنيسابورئالمللثعبذوروى

.أبيف)3(ولواؤهسوداءرايئهكانتاللهرسوذأن:أبيهعن،ئريدةابن

علىمكتوب:قالعباميىابنحديث!منحيانابنالشينيأبووروى

.(4الثهإرسوذمحمذ،اللةلأإإلةلا:رايايه

عليهالنبيئرايهاسئم:قالعباسابنعن،مي!قمحدي!ثمنوزوقي

الغقالث)5(.والسلائمالصلاة

غريب.حسن:وقال،(1680)والترمذي،(2591)داودأبورواه(1)

.(2593)داودأبورواه(2)

"مسنده"فييعلىأبوورواه،(4/422)!دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنرواه(3)

من(1681)الترمذيورواه.(1611)الكبير"!المعجمفيوالطبراني،(2375)

غريب.حسنحديث:وقال!عباسابنحديث

"الباري"فتحفيحجرابنالحافظوقال.(424)"النبي!أخلاقفيالشيخأبورواه(4)

.وا؟وسنده:(6/127)

حديثمن(3/31)""الكاملفيعديابنورواه،عباسابنعنعليهنقفلم(5)

-"سنده:(1/672)الأسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوقال،!بههريرةأبي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

.(1)عائشةفزوطمناتخذهارايةكانتأنها:وزوقي

وكانت،سوداءقطيفهقطعةاللهرسوليرايةكانت:هريرةأبيوعن

لعائشة)2(.

ورايئة،أبيفقالفتييوتماللهرسوليلواءكان:عائشةعنروايهوفي

العقاقي)3(.تسقىصوفيمنيمزطمنقطعةسودا"

الغقالب.ثيتةشفيتدمشقثيتهمنالوليل!بنخالذبهادخلالتيوالراية

"تاريخه")4(.فيعساكزبنالقاسيمأبوذكزه

الحمدلواة:قولهفيالفواةوتقذتم،ألؤيةوالسلائمالصلاةعليهلهوكان

الأسوذ،فيهاجعلورئمابيضا"آلويهئةوكانتوالسلائم)5(،الصلاةعليهبتب

عنهن.اللهرضينسايهبعفيىخفرمنكانتورتما

فيالثميخوأبو،(40336)""المصنففيشيبةأبيابنورواه.انتهى،"ضعيف-

مرسلأ.الحسنعن(427)"النبي"أخلاق

.(33653)"المصنف"فيشيبةأبيابنرواه(1)

تريبأ.ذكرناهالذيالحديثمنقطعةوهو،(3/31)""الكاملفيعديابنرواه(2)

:مكان"مرجلمرطمن"قطعة:وفيه،(5/68)"النبوة!دلائلفيالبيهقيرواه(3)

صوف".منمرطمن"قطعة

.(4/225)و(2/343)و(85-2/79)"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنرواه(4)

صحيح.حسنحديث:وقال!تهسعيدأبيحديثمن(3148)الترمذيرواه(5)

.الحمد"لواء"وبيدي:ولفظه
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سلاحه!و
بم

سوداء،الثهرسوليرايةكانت:قالعباسيىابنعنيمخقنر،أبيوعن

.(2)أبيهعنئريدةبنعبذاللهورواةأبيفق)1(،ولواؤه

أبيفق،مكةدخليوتماللهرسوليلواةكان:قالجابرعنالربيرأبووروى

الأضئقلي)3(.عبدبنيفيالأنصاليفيتزكرةحتى،غبادةبنسعذيحجفه

.(4أسودلملوالهلىالثهلرسوليكان:ىي!نأعنقتادةوعن

ذكر،أسوذلواؤهكان:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشائموروى

بأسانيد؟)5(.عساكزبنالقاسيمأبوذلك

اللهلرسوليكان:مجاهدعن"السنن"حواشيفيالمنذليئمحمدأبووذكز

أغتز.لواء

يلب!هما:والجغقز.الشبونجذو:أو،الشئوغ:لهيقاليمغقرلهوكان

موخدة،باءثم،المهملهبالسينوالشئوغ،ونحوهالرزدمنرألي!هعلىالذار!غ

معجمه.وغينواو،ثم

غريب.حسنوفال،(1681)الترمذيرواه(1)

تريبأ.سلف(2)

ماجهوابن،(2866)والنسائي،(1679)والترمذي،(2592)داودأبورواه(3)

منقطعةهيالزيادةوهذه،"إلخ...عبادةبنسعد"يحمله:قولهدون(2817)

قريبآ.سلفوقد،(3/31)""الكاملفيعديابنعند!ههريرةأبيحديث

.(1261)"الشاميين"مسندفيالطبرانيرواه(4)

.(4/225)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(5)
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بم

شيخنا)1(.ذكزفما،الموشح:لهيقاذثالبومغقز

الهنىالعذبالمورد

حديل!.منأنه:النيسابورئوذكز

تزدماواليهنشعر،منوالفسطاكابيت،اليهنيمسقىفسطاطلهوكان

الكافط.بكسروهو،والبردالخز

الشهيلى)2(.ذكزها،التئغة:لهايقالخربةلهوكان

الزفح،دونصغيرةحربةوهيوغنرب!:البيضاء،اسفهاكبيرةوخربة

تديهبينوتحقل،؟ديفيوهيبهاويمشيعليهاتذغموكانالعكار،شبه

إليها.يصفيشترةفيتجذهاأماقهتزكرحتىالعيدفي

النيسابورئ)3(.المللثعبذذكزها،التمرئسقىوغترة

كالضوتجافي،الرأميىفغققةعصآوهي،اكثرأوذراعقدزمجخخنلهوكان

بينؤيغقق،بهويركمث،بهيمشيوكان،الوداعخخهفيالزكنبهواستلتم

بعيير.علىتديه

.(127:)صجماعةلابن"الرسولسيرةفيالكبير"المختصر:انظر(1)

.(3/136)للسهيلي"الأنف!الروض:انظر(2)

الأصلفيتحرفتةالنمر"وكلمة،(3/281)للنيسابوري"المصطفى"شرف:انظر(3)

!هاعباسلابنخبرفي،النمر:تسميتهاوردتوقد،المثبتوالصواب."الهر"إلى

الوضع.إلىلئيستقنإسنادهفيلكن(08121)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه

.(1/672)للعراقيالأسفار"حملعن"المغني:انظر
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سلاحه!
بم

،الإنسانبهئتخضرما:والمخضرة،الغزخونيمخضزب!ئسقىلهوكمان

عليها.يئيهى4وقد،غيزهأو،مقزغةأوعصآ،كانتسواء

النخلي.منتجريدب!وهي-المهملتينوالسينبالعين-غسيصبلهوكان

أمشيأنابينا:قالمسعودابنعنعلقمةحدي!ثمن""البخاركقففي

منبنفرفقز،معهغسيبعلىيتوكأوهو،المدينهخزثفيء!بيررالنبيئمغ

الزوح)1(.عنبعضهمفسآله"،اليهود

الشهيلى)2(،ذكزه،القفسئولقيمسقىالشوخيمامجنقضي!ثلهوكان

شيمه.فيذكزةوتقذتم

3يذوالخوضيىحدي!ثفيذكزولهاالعصا،وهيقراؤةلهوكان

.(3)اهب

إبراهيئمذلكذكزسهمهمنخيبزمنأصاتهايخفافيأزواجأريعةلهوكان

.(4)داقخابن

امه!تليوكان،النجالثمىلهأهدافماسادجافيخقافيلهوكان

.(123)البخاريرواه(1)

ابنحديثضمنأيضآذلكوورد،(3/136)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

الذكر.السالف!عباس

!ه.ثوبانحديثمن(1235)مسلمرواه(3)

هذا:وقال،منظورأبيحديثمن(2/308)""المجروحينفيحبانابنرواه(4)

بشيء.ى!يلواسناده،لهأصللاحديث
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بم
الهننالعذبالورد

عليهما)1(.ودمسخ

أخضز.شندسيىخثةفيها،الخزهمبفياه!تليجبابطثلاثلهوكان

كان:وقالتطياي!هخئةأخرتجتأنها:أسماءعنعياض!وقال

.(2)اهبنستشمي،للقرضىاهف!ي!غنفتخن،اه!تليكأخيرراللهرسوذ

اليهنانة.وهي،خغتةلهوكان

عباسيىابنعن،وعطاءدينايىبنعمروطريتيمنحيانابنالشينيأبوروى

الشهيليئ)4(.قالوكذا،(3)"عفخلاتسقىيمتانةعيه!للنبيكانأ9":قال

القوايمه،ومممائمالظفيغلالهثوالكافوزالكافوز،ئسفى:غيزهوقال

اليهنانه)5(.فيكالسهايمفيهاوالثمرةتسئرها،لأنهابذلكشفيت

وقوله:.حسنحديث:وقال،(5282)والترمذي،(551)داودأبورواه(1)

واحدلونعلىاللتانأو،غيرهاأوبالخياطةمنقوشينغير:اي؟،"ساذجان

.(سذج:)مادة،(6/33)للزبيدي"العروس"تاج:انظر.غيرهيخالطهلا

قوله:.(0692)مسلمرواهوالحديث،(1/331)عياضللقاضي"الشفا":انظر(2)

نأوالمراد،غليظكساءوهو،طيلسانجمع:والطيالسة،بالإضافةطيالسة""جبة

.(11/69)أباديللعظيمالمعبود""عون:انظر.طيلسانمنكأنهاغليظةالجبة

الوضعإلىنسبمنإسنادهوفي،(58121)الكبير""المعجمفيالطبرانيورواه(3)

تريبأ.سلفكما

.(2/136)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(4)

.(4/189)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(5)
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سلاحه!
بم

تجلالتئللأن؟الفتجقةئسفىونتل،الفؤتجقةئسقىلتللهوكان

شيخنا.ذكزه،إليهالمرميئإلى

إناء:والزئعة،قارتةمعالمفوينلهأهداهااسكئذرانيةزئغةلهوكان

"خرزفيهايجعلوكان-الاليمثفيهائخغلما:الجييمبضئم-كالخوتهمرتغ

.والشواك،والمقراضن،والفكحقة،عاحمنوفشئطآ،القرادة

ينالزكانالفلإلةواسفها،الغقيليئعنالشهيلىذكزهامرآله!،لهوكان

.(1)اهيف

أهدى:عائشةعن،عطاءحدي!ثمن"العلل"فيالدارفطنىوذكز

وفكخقة)2(.مرآةالثهرسوليإلىالفقؤلهسنالإسكندرئهصاحمث

وقيل:،الذئلأنه:بعضهمذكز،عاحمنأنهتقذتم،مشطلهوكان

البحريه)3(.الشقخفاةظهرمنئتخذشيء

.(3/136)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

الزوائد""مجمعفيالهيثميقال.(5730)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيرواه(2)

.ثقاترجاله:(4/521)

مشطله"كان:ولفظه.(3/316)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"الضهاية:انظر(3)

وأما،البحريةالسلحفاةظهرمنيتخذشيء:وقيل،الذبل:والعاج،العاجمن

وفي.انتهى"حنيفةأبيعندوطاهرالشافيعندفنجسالفيلعظمهوالذيالعاج

جلد:"الذبل:نبل(:)مادة،(1294:)صللفيروزأبادي"المحيط"القاموس

الأسورةمنهويتخذ،بحريةدابةظهرعظامأو،البريةأوالبحريةالسلحفاة

."والأمشاط
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بم
الهننالعذبالمورد

روايه:وفي،عينكلفيثلاثآالنويمعنذبهايكتجلفكخقةلهوكمان

إثمد.منمرتيناليسرىوفي،مرابثلاثالئمنىفي

فييث.ئسقىالزتافيغيزآخزوقذخ،الزتانئسقىقذحلهوكان

مجنوأقلئالفذ،نصفمناكثزيقذزفضئهمبوقذح:المللثعبذذكز

.(1)اهبيعققوخفقة،فضهمنضتابثلاثوفيهالفذ،

الثهرسوليقذخأن:أنسيىعنسيرينابنحدي!ثمن""البخاريوفي

.(2)هضفمنييهملسلةالشغبمكانفاتخذانكسز،

أخرجه،الليليمنفيهيبوذسرينت!حتيموضغجيدالبمنقذحلهوكان

.والئسائى)3(،داوذأبو

قاضينققةأشقز،وبه،والكسربالفتيوهو،خشبمن:أي؟ومجيدان

الخئتليئ.الدينسعذالقضاة

زجاخ.منقذتح!لهوكان

.(4)إليهالتجاشيئبهبصظ:الشينيأبوقال

.(3/287)النيسابوريالملكلعبد"المصطفى"شرف:انظر(1)

.(2942)البخاريرواه(2)

رقيقة.بنتأميمةحديثمن(32)والنسائي،(24)داودأبورواه(3)

صاحب"أن:قال!اعباسابنعن(146)"النبي"أخلاقفيالشيخأبورواه(4)

.منه"يشربوكان،قواريربقدحمج!م!رراللهرسولإلىبعثإسكندر
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سلاحه!و

.حجارةمنتؤزلهوكان

بم

المخض!ث:لهيقالكبيز،مق*يتوضأإناء:فولهقمنالمثتاة4بالتاوالئؤز

الثيالمح!.فيهال!غتالمزكنلثمئة،المعجمتينوالضاد5وبالخا،المييمبكسر

.النحاسمنب!رض:والشتة،!ثتتهمنمزكنلهوكان

يي!ئيتتالب)2(-(1)""الصحيحفيوهو-يبالانولهما،نعلافيلهوكان

المدبوغةالبقرجلود:بالكسروالشئيئة،صفراءكانتإنها:وقيل،مخصوفتافي

وقيل:،وأريلخيق:أي؟عنهاشببقدشعزهالأنبذلكشفيت،بالقزفي

لانتت.:أي؟بالدبانجان!تتتلأنها

مغقتةكانتأنهاع!يهـ:اللهرسولينعليصفهفيوجاء:الشهيليئقال

فخثزقة.ففشنةفخضزة

فقذمها)3(.فيكالتحديل!هو!و،خثرمةلهاالتيأ:والفخثزقة"

!ه.أن!حديثمن(0294)البخاريرواه(1)

واما..."وفيه،!عمرابنحديثمن،(1871)مسلم،(164)البخاريرواه(2)

ويتوضأشعرفيهاليسالتيالنعاليلبسكأخي!راللهرسولرأيتفإنيالشبتيةالنعال

."...اهيف

فيسعدابنوروى.منهمعكوفتينبينوما،(1/019)"الأنف"الروض:انظر(3)

!عاللهرسولنعل"رأيت:قالعروةبنهشامعن(1/478)"الكبرى"الطبقات

:أي:(3/13)"الفائق"فيالزمخشريقال.قبالان"لهاملشنةمعقبةمخصرة

-أعلاهمنالصدرمخرطة،وسطهاوهوالخصرمستدفة،ععسثلهامصترآ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افنىالعذبالمورد

اللهلرسوليكان:أنس!قال:قال،كتابهفيحيانابنالشينيأبووذكر

يبالافي)1(.لهمانعلالب

فغقباني)2(.يبالالبلهما:غيزهقال:وقال

ورأيئهما،يباليناللهرسوليلنعليرأي!ث:الثقفيئآوسبنأوسوعن

الإصتعين.بينيكونالذيالشيزوهو،النعليفيمائموالمباذ.متقابقين)3(

عسايمزبنالحسنبنالوهاهمبعبدبنالصمدعبذالئمنأبوأخبزنا

وسثوثمانيناثنينسنةالقغذةذيفي،تعالىاللهشزقهابمكةعليهبقراءتي

قلمت::لهقلتوناؤتييها،،عنذهكانتتنغليعلىالمثاذهذاوخذوت،مئه

لفطهمجنالقلإينيئالشقميئإسحالقأبو،إبراهيمبنمحمل!بنإبراهيموحدثنا

وحذثني:قالوناؤتييها،عنذهكانتتنغليعلىالمثاذهذاوخذوث،اللهبخزيم

مقدارعلىالمثاذهذاوخذوث،قزةغيزعليهمئيقراءةمحمدبنالقاسمأبو

جعفرأبوأنا:قالوناؤتييها،عنذهكانتتنعليمقداليعلىبيذ؟ليخذاةنغلي

علىالنعلهذاوخذوت،قزةغيزعليهمنيقراءةئيمي!يؤألاعليبنأحمد

.اللسانشكلعلى=

.(5519)"البخاري"صحيحفيوهو،(378)الشيخأبورواه(1)

"قبالان:بلفظعباسابنعن(3614)ماجهابنورواه،اللفظبهذاعليهنقفلم(2)

.شراكها"قثنى

عليه.نقفلم(3)
http://www.al-maktabeh.com



سلاحه!و
بم

عليه،قراءةتشكواليبنخقفثالقاسيمأبوأناوناؤتييها،عنذهكانتتنعليمقدالي

وناؤتييها،هذا،نقفثومنها،عنذهكانتتنعليمثاليعلىالمثاذهذاوخذوث

ثنا:قالعنذهكانتتنعليصفهعلىوخذوته،العربيبنبكرأبوالإمامأنا

وخذوت،لفظآالزقيييئالحسنبنالسلايمعبل!بنقكيالقاسيمأبوالحافنما

نصربنأحمذبنالزحييمعبذزكرياأبوالشيخأنا،عنذهكانتتنعليمقدارعلى

محمذليقال:قال،مثايهعلىوخذوثبمصز،الحافطالئخارخإسحالقابن

محمدعنذكانتتنغليمقداليعلىالنعلهذاخذوث:الفاريحمىالحسينابن

الرحمنعبدسعيدلأبيكانتتنعليعلىخذاأنهوذكز،التميميئجعفرابن

يحمىأبوثنا،سهليبنإبراهيئممحمدأبوأنا،بمكةعبداللهبنمحمل!ابن

أوشيى)1(أبيهعن،عبلإاللهأبوإسماعيلأوشيأبيابنأنا،ق!زةأبيابن

كاتث:قالالأصتجىعامربنماللثبنأوشيىأبيبنعبدالثهبنعبدالله

بنإبراهيتمبنإسماعيلعنذعليهاالتغلهذ؟حلإتتالتيمج!يرراللهرسولينعل

الغخزومى.ربيعةأبيبنالرحمنعبل!بنعبلإالله

مثاليعلىقخذاخذاءأوشيىأبوأبيفآقز:أوشيىأبيبنإسماعيلقال

الئقطتين.موضعفييبالالبولها،اللهرسولينغلي

إبراهيتمبنإسماعيلإلى"شيرراللهرسولينعلصازتوإنما:إسماعيلقال

الفبت.والصواب،"أوشىأبيعنأبيهعنعبداللهبن"إسماعيل:الأصلفي(1)

.(141:)ص"الإشبيليخيرابن"فهرسة:انظر
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الهننالعذبالموردبم

ثمء!برر،النبيزوحعائشةعنذكانتتأنهاأجليمن(1)هبنثقممنبقغتافيما

أئموكانتت،الضذيقيبكرأبيب!نبكفئويمأئمأخيهاإلىعائشةيتلييمنصارت

يوتمفقيل،تييمبنسعل!بنكعببنعمروبنعبيلإاللهبنطلحةعنذكلثويم

القخزومى،ربيعةأبيبنالرحمنعبدبنعبذاللهكلثويمأئمعلىفحقفت،الجملي

نعلإليهصازتذلكلهتليفمن،النعلعنذهكانتالذيإسماعيلتجذوهو

الله.رسولي

بقبالين،نعقينماللثبنأنس!إليناأخرقي:طفمانبنعيسىروايهوفي

ع!يرر.النبيئنغلاأنهمافرأينا)2(شعز،عليهماليستجزدآوافيوهما

لفطهمنالحافيبنإبراهيئموحذثنا:قالالئفنأبيشيجناعلىوقرأث

بنأحمذجعفرأبوحذثني:قالاللةرحمةمحمدبنالقاسئمأخبرني:قال

لبعفيىالمثاذهذاخذوت:قال-ؤليعأصالحآشيخأوكان-المجيدعبل!

فقلتغخبآ،النعليهذاتزكهيمنالبارخةرأيت:ليوقاليومآفجاءني،الطلبه

النعلفجغفثئهيكها،كاذشديدوتجعزؤجيأصاقي:قال؟رأيتوما:له

اللهفشفاها،النعليهذاصاجببركةأيىني!اللفتم:وقلت،الوتجعموضععلى

لفجين.

السابق.المرجعمنوالتصويب،"ثبوته"فمن:الأصلفي(1)

،(27/362)عساكرلابن"دمشق"تاريخمنوالتصويب"تريبآ":الأصلفي(2)

.(0294)البخاريبنحوهرواهوالحديث
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سلاحه!و

لنف!يمه:الئفنأبوشيخناوأنشذنا

بم

الأطلاليلذؤايىسومناشدآخاليربعرسيمفيفئ!ثمدآيا

خاليوعضد)1(بانوالأحتهآثرماوذكزآثاليتذقيدغ

الئمثاليذابقثيممنةفليتإنفختذاالأثيرالأثرثرىوائثئم

الخاليذاببحمثالخلىشيلبهاأثربقلوبنالهأثز

يباليمحلئبهاالهلاذخلئأخمصيىنغقيئالإقباذلكقئل

والآجالالأوصافيعلىوتجقىالهوىئقفبهقلبآبهاألجق

تغاليوقزطوخدأئربهافيؤخنةوعفرحدآبهاعما!

العاليالشريفالاسملمجتيالمذازوحيالفصطفىنعليلثمئةيا

والآصاليالإئكاليفييعتادلهذفييترذلمقنأليكزتيي

والإفضاليوالمعزوفيوالخودالغلآقذئملهاقذمآآليكزتيي

والأفعاليالأقواليفيوالدينالذنآفيوالمآثزالمفايخزولها

آماليالمتىنيليمنلبقغتلهانغلآيختذىخلايأنلو

الإذلاليبذاعراشضتأرض!نغيهالقؤطئآخفاييأنأو

يضذزلأنهبذلكشفيت،القهمادرة:ئسقىكؤة!لهوكمان

"القاموس:انظر.الناحية:وهي"وعضد":ولعلها،الأصلفيكذا"وعصد"(1)

.عضد(:)مادة،(382:)صللفيروزأبادي"المحيط

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

بالزكق.عنها

كان:قالر!ئبنعبلإاللهعنداودم(أبي"سننففي؟قضغةلهوكان

.(1)رجاليأربعةيحمفهاالغزاء،:لهايقالقضغةمج!بررللنبئ

.(2)يتقخأربغلهاتجفئةلهوكان:وقالالشينيأبووذكزها

:قالالمأموفيبنالقاسيمأبيشيجهعنعليئأبووحذثنا:عياض!وقال

للمرضى،الماءفيهانجعلفكتاغ!برر،النبيئيصاعمنقصعةعنذناكانت

.(3)اهبفت!تشفون

)محقد(:نقشه،لهضةكانأنه:ري!نأعن،قتادةفعن؟خاتملهوكان

.(4شطز(و)الله،شطزو)رسوذ(،شطز

.(5)هنمققهأن:أنميرعنحميل!وعن

خت!ث!ى)6(.قفحة:أنسيىعن،الرهرفيطرييمنالشتهالكئبوفي

.(3772)داودأبورواه(1)

.(622)"النبي"اخلاقفيالشيخأبورواه(2)

.(1/331)عياضللقاضي"الشفا":انظر(3)

رواهأنسعنقتادةوحديث.أن!عنثمامةطريقعن(0554)البخاريرواه(4)

محمد:نقشهفضةمنخاتمآعلأتالنبيفاتخذ...":وفيه(5534)أيضآالبخاري

."اللهرسول

.(5532)البخاريرواه(5)

والنسائي-،(1739)والترمذي،(1642)داودوأبو،(9402)مسلمرواه(6)
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وئ!سلاحه
بم

.(1)هفكبطنفيقضهفخغل:روايهوفي

ؤليقيمنبخاتبمالتمنمناللهرسوليإلىجتليبنمعاذبعسظ:روايهوفي

خت!ث!ى)2(.قفحة

منسول!الحبشهألوالبمنأو،الحبشهبلادمنحجرآيكونأنئحتقل

والحبشة.التمنقغدنهمالأن؟الغميتيأوالخزئجيمنيكونأنوئحتقل،إليهم

منخاتمآكألجيراللهرسولييدفيرأى:ىي!نأعنالزهريعنروايهوفي

خاتقة؟طرخرآفئمفلقا؟فلبشوهاخواييتمالناشفاغذ؟واحدآيومأؤليقي

خواييقفم)3(.الناسنفطرخ

لسانإليهسبقؤفمالحدي!ثهذافيالؤليقيذكزإن:البيهقيئقال

.(4)الرهركيئ

طرخهالذيالخاتتمفإن؟البيهقيئقالكماالصوا!:عساكزابنقال

منبذلكسنذهوسالق،الروايابفيبذلكمقهمزحآوجاء،ذقبمنكان

.(5)زمعابنعن،ديناليبنعبداللهطريتي

.البخاريعندعليهنقفولم،(3646)ماجهوابن،(5196)-

!ا.عمرابنحديثمن(9102)ومسلم،(5538)البخاريرواه(1)

!ه.أنسحديثمن(4/179)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(2)

.(9352)ومسلم،(0535)البخاريرواه(3)

.(4/421)للبيهقي"الكبرىالسنن":انظر(4)

.(4/180)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(5)
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بم
الهننالعذبالورد

:قالجذ؟عنالفرشيئسعيدبنيحهـىبنأعمرو9حدي!ثمنوزوي

:فقالخاتميدهوفيكأجر،الثهرسوليعلىالعاعيىبنسعيدبنعمرودخل

بعذهثم،بهفتختتم،منهفأخذه،اللهرسوذمحمدنقشةخاتثم:قالهذا؟ما

أرشيىبئرخفرفيهوفبينا،سنينث!سعثمانثمعمزثمبكر،أبوأخذة

يوتجذ.فلمأيايم)1(ثلاثةفاليمت،فوقغ

اللهرسولخاتم!اعلىكان:قالالذويحميفاطمةأبيبنمغيعيبوعن

فوقففعالجوهالأطباءلهالخطاببنعمرفآخضز،الخذائموأصابه

.(2)أالمرض9

يلط!حلابعاتخةالخطالمحببنعمزأن:"المنذريمحمدأبي"حواشيوفي

.غيرهفخزم)3(اللهرسوليأصحالمحبفييكنولم،قتزآ

ختدث!ى،قضهفضهوخاتئم،منهقضةفضهخاتئم:خوايتمثلاثةفهذه

به.زقىالذيالذقمثالرابغوالخاتئمالحديذ،عليهقفويفضهوخاتئم

الئمنى)4(.تدهفيالخاتتمن!بلأنه:الرواياببعفيىفيثم

شاهدوله،منهمعكوفتينبينوما،(1/474)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

عند!نماعمرابنحديثمنوآخر،(0554)البخاريعند!هأنسحديثمن

.(1902)ومسلم،(5535)البخاري

.(5/253)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

المثبت.والصواب"مجذمأ":الأصلفي(3)

.!عمرابنحديثمن(9102)ومسلم،(5538)البخاريرواه(4)
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سلاحه!و

.(1)اليسرىتليهفي:بعضهاوفي

بم

والخاتم!عالثه4رسوقبفق:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشايموعن

يمييه)2(.في

.(3)يسارهفيحؤتهثم،يمييهفييتختئمكان:عنهاروايهوفي

فيالمدينةقدتملقا"لجبرراللهلرسوليزرارةبنأسعذبعثةسريرلهوكان

عليهفوضغ،توفيحتىعليهينامفكان؟ساحمجنقوائمه،أيولتأبيدالي

وعمز،بكرأبوعليهفخيئ،قوتافمعليهتخمفونالناشفكان؟عليهوضقي

بأربعهالإسحايىإسحالقبنعبذاللهألواخةاشترى،بركتةيطلبونوالناش

درهيم.آلافي

.(4)"!النبي"تركةكتابهفيورواةحقاد،بنإبراهيمإسحالقأبوذكزة

.(9502)مسلمرواه(1)

المتناهية""العللفيالجوزيوابن،(134)"النبي"أخلاقفيالشيخأبورواه(2)

وقال.كذابآكان:يحمىقال،هشامعنالقاسمبنعبيدبهتفرد:وقال(1591)

روى،الثقاتعنالموضوعاتيروي:حبانابنوقال.الحديثذاهب:الرازي

التعجب.علىإلاحديثهكتبيحللا،موضوعةنسخةهشامعن

أيضآورواه!نما،عمرابنحديثمن(3/261)!"الكاملفيعديابنرواه(3)

"ضعيف:انظر.ضعيفوالحديث.عنهااللهرضيعائشةحديثمن(5/237)

.(4532)الصغير"الجامع

.(501:)صحمادبنلإبراهيم"النبي"تركة:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالورد

.(1)عائشةميراثفيأبيغوأنه،بالفيفمنسوجأنه:قتيبةابنوذكز

فعن؟!بهعلئآكساهاالشحال!،:لهايقالبها،تغتئممجماقةلهوكان

إزايىفيكانوإن،فغتئموهوإلأقطجمعةاللهرسوذخربخما:فريرةأبي

.(2)اهبواغتئمبعفيىإلىبعضهاالخردقوصلمجمامةعنذهيكنلموإنورداء،

دخلسوداءمجمامةلهوكانتت،وراءهوتغرزهاؤيديزها،كيفيهبينويرليمفها

مكة.بها

والطوذ،الكقينقصيزقميضهوكانالففمتن)3(.إليهالثياهمبث!خأوكان

أصابيه.بأطرافبالكقافييستوي،الكعبينفودق

يعني:تطحاء)4(؟اللهرسوليأصحاهمبأكمائمكاتت:كبشةأبيوعن

واسعة.

اه!بليالتيثيابهغيزالجمعهيوتميلب!ةثوفيلهوكان:الشهيلىقال

الأيايم.سائرفي

.(481)"العلموجواهر"المجالسةفيالدينوريبكرأبوقتيبةابنعنرواه(1)

يحىقال،مطيربنموسىإسنادهوفي،(6/338)""الكاملفيعديابنرواه(2)

.متروك:النسائيوقال.كذابمطيربنموسى:-عديابننقلكما-

سلمةأمحديثمن(1763)و(1762)والترمذي،(0254)داودأبورواه(3)

.""القمصمكان""القميص:وفيهماعنهااللهرضي

.(171:)صوالاستملاء"الإملاء"أدبفيالسمعانيرواه(4)
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سلاحه!
بم

.(1عمرابنعننافغروا،فرتعرداءلهوكان

.(2)رئشوذراعفيولثمئرأدرعأربعةردائه4طو:عائشةعنعروةوعن

ولممئر*3(،ذراعالبوعرضه،أذزعأربعةردائهطوذكان:الشهيلىوذكز

البيفق)4(.القلايم!نيفتسنوكان

منتجته.غيرمنتطحة!يو!نققوهيبيضاء)5(،كفة:روايهوفي

الأحمرور(.بزذةالجمعهيوتميلتسوكان

.(7)ثفييخشؤةآذيممنفرافقلهوكان

ثئيتيننثنيهح!مي:قالت؟اللهرسوليفراش!كانما:حفصةوشئقت

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

واهر

واهر

واهر

رواه

(91

اهرو

(5/

ليس

اهرو(6)

(24

رواه(7)

ضعيف.واسناده،(4/192)""الكاملفيعديابن

.(4/193)"دمشق"تاريخفيعساكرابن

.(281)"النبي"أخلاقفيالشيخأبورواه

الصغير"الجامع"ضعيف:انظر.جذاضعيفواسناده،عساكروابنالروياني

46).

الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال.(6183)"الأوسط"المعجمفيالطبراني

ضعيفوهو،الواسطيحنيفةبنمحمدشيخهعنالطبرانيرواه:(121

.بالقوي

"التمهيد"فيالبرعبدوابن،(1/451)"الكبرى"الطقاتفيسعدابن

ضعيف.إسناده:"الأحكام"خلاصةفيالنوويوقال،(36/

.(ال!616)"صحيحه"فيحبانابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

أصبخفلقا،أوطأليكونثئيابأربغثتيتهليلهذاتأ9كانفلقا،عليهفينام

لحايه"زدوه:قال،أربعثتيناةفراشكهو:قلنا،"؟يلنرشتموا!ما:قال

.(1)""الشمائلفيالئرمدكنذكرة،"الليلةصلاتيوطاءمنعنيفإنه،الأؤلي

ومد.بهيطرتةئخرفيصاعلهوكان

.(2!دوسأيمساءلهوكان

.(3)دبلمأحمزيمساءلهكانأنه:النيسابورئالمللثعبذوذكز

.(4)""الصحابةفيالأثيرابنذكزة.شعرمنيمساءلهوكان

أبيعن،هلاليبنخميل!حدي!ثمن"صحيحه"فيالبخارخوروى

كألجرزالنبيئزوخنئرغ:فقاتت،غييظآفقتدآيمساءعائشةإليناأخرتجت:قالئرذة

.(5)اذهفي

فزتعآ.:قيل)فقئدام

ردائه.بطرفيمسخورئماالؤضوصمنوجقةبهيمسخيمنديللهوكان

.(330)""الشمائلفيالترمذيرواه(1)

.(8548)""مسندهفيعوانةأبورواه(2)

كلمة:فيهوليس،(3/324)النيسابوريالملكلعبد"المصطفى!شرف:انظر(3)

."أحمر"

فيه.عليهنقفلم(4)

.(5802)ومسلم،(1294)البخاريرواه(5)
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سلاحه!
بم

الشهيلى.ذكز

.(1)الشفةئسخىقغمثلهوكان

اللهرسوذكان:قالقغدانبنخالل!عن،ثوليطريقيمنسعل!ابنوروى

.والكخلي)2(،والشوافي،والذفن،والمرآة،بالفشطيسافز

!!!

(1)

(2)

.(133:ع)جماعةلابن"الرسولسيرةفيالكبير"المختصر:انظر

.(1/484)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!!مي!ال

!ههالضذيقتكولآبوكان:قاذ!ههقايلثئنآنتيرغنزوقي

تفوذ:فقبلا!عالتبىزآىإدا

تذغوبالخيرفضطقىآمين

الطلائمزاتقةالتذيىكضؤء

الثة:رحمةالمؤئفثتالء

،!ترمجقيهفي"فصل

بكرأبوكان:قال!نهماللثبنأنسنآروى:المؤئفثوقال"

:يقوذفقبلأ!ئ!النبىرأىإذا!تهالضةيق

يدغوبالخيرفصطقىأمين

الظلائم"زاتقةالبذيىكضوص

عليهقراءةقطزوحبنأحمذبنالسميععبذمحمدأبوبهأخبرنا

تراءةالقرشىعليئبنيحعىالحسينأبيبنمحمذصادقيوأبو،بالإسكندريه

شجاعأبوأنا،الخزانىمجمادبنمحمذعبدالثهأبوأخبرنا:قالابمضزعليه

الواحدعبدبنمحمذغالبأبوأنا،السدنكبنالمبارفيبنموهولمحببنأحمذ

محمدبنعبيذاللهمحمدأبوأنا،المزقيهىعمزبنعلىالحسنأبوأناالقراز،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهننالعذبالموردبم

!ئهالخطالمحبئنغقزكان:قاذ!فهفزئزةأبيغنؤزوكق

يي!تالب:ئزقريمفيشفقىأتيئززقيرقؤذئئثي!ذ

تشرييدؤى2شيئيمنتؤكئمت

التذليتيقةالفضيةت!ئك

ثنا،أبيحذثني،الأنبارخالقاسيمبنمحمذبكرأبوأنا،منصوليبنعلبئابن

ربيعةعن،أسباطثناخميلإ،بنعبلإاللهبنمحمذثناعمز،ابنهوعبذالله

.يذكرةالصلأيقبكرأبوكان:قالماللببنىي!نأعن،الرحمنعبدأبيابن

النيسابوركنإبراهيتمبنمحمدبنالمللثعبدذكزهاقصيدةمنالبيتوهذا

عباسابنعن،عبداللهبنعبيداللهعنوروي:فقال،"المصطفى"شرففي

:قالثمأبياتآفذكز،...وأؤلهاع!مررالنبىيرثيبكرأبوقال:قال

تنائملالعييكماأحذذ

كلائمفيهاجفونقاكأن

يدغوبالخيرمصطقىأمين

الظلائمزاتقةالبدركضوص

بنعمزكان:قالفريرةأبيعن"وزويالله":رحمةالمؤئفثقالء

ليشافي:بنقريمفيشفمىأبيبنزهيرقوذينثي!ذالخطابب

تشري!وىشيءيمنت!نكلو

البذليتيقةءالفضيكنت
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بمصفته!فيك!مف

ؤلئم،!صاللهزشوذكانكذلك:لجلسائهغقزتفوذئيم

غيزة.كذيكتكن

كذلكيكنولم،اللهرسوذكانكذلك:لجلسايهعمزبقوذثم

."5غيز

بنصادقيوأبو،قطروحبنالسميععبذمحمدأبوالشيخافيبذلكأنا

أسباطإلىأيضآإلمذكوربستدعمادبنمحمدأبوأنا:قالاالغطاليالزشيد

.هريرةأبيعنالققبركبعن،ذئبأبيابنعنمحمد،ابن

أؤلها:لزهيرقصيدةمنالبيتوهذا

شفرومنجخجمنأقؤينالخخربفتهالذيازلقن

والذكر)1(التخدابفيشففتوماعلصثبماعليلثأثني

جمع:والتخداب،خقون:وأقوينبمنتشر،ليسالذيالجتل:القتة

الشذة.وهي،نخذة

قريم:فيزهيرقوذالخظاهمببنعمزأنشذ:قالالأصمعيئوعن

وقد(63و60:ع)الشنتمريللأعلم"سلمىأبيبنزهيرديوان"شرح:انظر(1)

الجبل،أعلى:القنة:الأعلمقال.بأبياتبعدهوالثانيالقصيدةمطلعالأولجاء

اليمامة.حجروهو،بعينهموضع:والحجر،الأرضمنأشرفماهنابهاوأراد

مزومنحججمزمن:يريد،شهرومنحججمن:وقوله،السنون:والحجج

لمماشرحالمصنفكلاممنوسيرد.الفضلمنبهيذكرما:والذكر.شهور

.يشرخ
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بم
الهنىالعذبالمورد

الخقهمروشيدالكهوليخيرقريمفيالقوذؤعدذادغ

البذلي)؟(يقيقهالمضيءكنتتشريحمؤىشيءمنت!نكلو

.غيرهكذلكيكنولم،الله4رسوكانكذلك:عمرفقاذ

مثتاةياءثم،جييمثم،مضمومهموخدةببايئخيرأبوهوهذاوزهير

المهمله-السينبضئم-شفمىأبيبنئخيرباييهكييئ،مهملهراءثم،تحثيمن

بنثوربنثعلبةبنحلاوةبنفيمافيبنالحارثبنفزطبنرباحبنربيعة

جاهليئ،فجيدشاعز،الفرنىطابجةبنأدبنعمروبنعثمانبنلاطيمبنقريم

،(؟اعس)تانتت:المشهورةالقصيدةلهالذيب!عكوابناة،شامجرةخنساءوأخته

صحابيافي.وهماوئخيز

بنمحمدبنحميدعنبكاربنالربيرعنالأصبهانىالفزحأبوذكز

نظزاللهرسوذأن:يرقفةمحمدبنإبراهيتمأخيهعن،الرهرفيالعزينرعبد

فماشيطايه((،منآمجذني"اللفئم:قال،سنهمئةولهشفقىأبيبنزهيرإلى

.(2)ةنسوعشرونمئةولهماتحتىذلكبعذبيتآلاك

الشج!تانيئ.حاييمأبيعنأيضآالجوزفيابنوذكزة

،"البداة":وفيه،(64و60:)صللأعلم"سلمىأبيبنزهيرديوان"شرح:انظر(1)

وقوله:.البدر"لليلة"المضيء:مكانالبدر"ليلةو"المنور.""الكهول:مكان

-6/297)للبغدادي"الأدب"خزانة:انظر.قرممدحإلىاصرفه:أي؟القولوغذ

298).

.(2/290)"الكبرى"الخصائصفيالسيوفيأيضأللأغانيوعزاه(2)
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بمصفته!يطفصك

أبوقاته!:وقالبسنهاللهرسوذيبع!ثأنقبلمات:الأثيرابنوقال

.الغسكرفي)1(أحمذ

التيالخقلتلكفعقتما:زهيرلابنقالأنهالخطاهمببنعمزوعن

أبوككساهاالذيالحلللكن:قالالذفر،أبلاها:قال؟أباكقرمكساها

الذفز)2(.ئئيهالملهقرمآ

المخاطبهبهذهخاطتتعنهااللهرضيعائشةأن:غدفيبنالهيثيموعن

زهير.بناببعفق

غوفبنمزةإلىن!به،المرفيحارثةأبيبنليشالبابنهو:هذاوقرم

وفيه،زهيريمدخةكان،والكريمبالجودمشهور،كريثمجواد،غطفانابن

قصائذ.4يقو

إلأزهيريمدخةلاأنحقفطكانقرمآإن:الأصبهانىالفزحأبوقال

فاستحيا،كذلكأعطاةإلاعليهيسلمولا،قزسآأووليدةأوعبدآ؟غزةأعطاة

أستثنيث،خيزكموأاهرمغيزصباحآأنيفوا:قالقويمفيرآةإذافكان،منهزهيز

.تركث)3(وخيزكم:وزوكن

(1)

(2)

(3)

.(4/105)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر

.(2/296)للبغدادي"الأدب"خزانة:انظر

"الأعيانو"وقتات،(1/56)للزمخشري،العربأمثالفي"المستقصى:انظر

معكوفتينبينوما،(2/295)للبغدادي"الأدبو"خزانة،(6/264)خلكانلابن

."يركب":إلىالأصلفيتحرف،"تركت":وقوله.المصادرهذهمن
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بم
االنىالعذبالمورد

!عاللهزشوذكان:تاذ!ئهطايبآبيئنغليئؤغن

كهمذالشغر،شبط،الغيتينأذغبئ،خفزةفشزتا،القؤفيأئتفق

تئيهمن،يضةإئريقغئقه!كأن،ةتز!قلاديميق،ؤفزةدا،القخية

ضذر؟ؤلا،تطيهيين!يت،كالقضيبتخريشغزشزيهإلى

منيتهخذزكأتقاقشىإدا،والقذيمالك!شثن،غيزةشغز

.......ائتق!تإداضخر،يمنيتققغكأتماقشىؤإذا،ضتب

ففعذ.امرأةقيىكيئقريموايذديشانآأن:الكلبيئوذكز

هاتم:قيل،يرحغفلمفأقيذ،الليليفيلحاجيهخرقيإنه:وقيل

فرثاة،قيتآفوجدوهأثيرفيقومهواتبغ،فماتسقطحتىكقهاليقته

زهيز.

فيوهوأفهققكت،غطفانبتعيريعرلهت،خايىجة:يسمىأخولقريم

منه.واسئخرقيبطئهافئمز،تاليها

فيالتزكقالأنصارئموسىبنبكرأبيبنمحمذعبلإاللهأبوذلكذكز

.""الجوهرةكتابه

اللهرسوذكان:قالطالبأيبنعليئ"وعن:اللةرحمةالمؤئفثقال*

ؤفرة،ذاالقحيؤث!كالشفرشئط،الغينيننآذغبئ،خمرةفشزبآفيالفوأبيفق

يجريشغز،شزيهإلىتتيهمنفضؤ،إبريقغئقهكأن،هبز!قلادليق

اذا،والقذيمالكفتشثن،غبزهشعزضذرهولابطيهفيليسن،كالقضيب

التقمتإذاضخر،منيتققغكأتمامشىلهاذا،ضتبمنتتخذزكأتمامشى
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صفته!يطفصل
بم

ريحيمنأطت!ثغزيهؤتريخالفؤئؤ،غزقةكأنتجميغا،ائتقمت

القئيم،ؤلاالقاجرؤلابالقجير،ؤلابالطويلين!يتالأدقر،ثل!ملا

.!عيمثقةتغذةؤلاقئقةأزتئم

الآدقر،المسلثريحيمنأطيمثغزقهوتريخاللؤئؤ،غزقةكأنجميعأ،التقت

بعذةولاقبقةآزلمالقئي!،ولا،الفاجرولابالقصبر،ولابالطويليليسن

.!كل!"مثقة

عساكزبنالقاسيمأبورواةوالضفهالئرتيببهذاالمؤلفثذكزةالذيهذا

الجوهرقي،محمدأبوأنا،الأزحيئالأسببنقراتكينأنا:فقالكتابهفي

عمزوثناشفزياز،بنالحسينبنمحمذبكرأبوأنالؤئو،بنالحسنأبوأنا

عن،الأنصارئيحعىبنفخفغثناداوذ،بنعبذاللهثنا،القلأشعليئابن

فيطالبأبيبنعلىسألت:قالالأنصايىمنرجليعن،مجمرانبنعبدالله

،(1)آخرهإلى...القوفيأبيفقكان:فقالاللهرسولينغمبعنالكوفهمسجد

الزخلي.جهالةفيهاالروايةوهذه

غير؟،وعن"الصحيح"،فيعليئعنالصفابهذهبعفقزوقيوقد

صقة.صقةأذكزهاأناوها

فيالترمذفيزوى:(حمرةمشزبآالقودبأبيفق)كان:!تهعليئ4فقو

فذكز!يررالنبئوضفقإذاعليئكان:قالمحمدبنإبراهيتمطريتيمنكتابه

فيسعدابنمجمعطريقمنورواه،(3/026)دمهمثمق"!تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(274-1/273)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(1/014)"الكبرى!الطبقات
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بم
افننالعذبالورد

بمتم!لي)1(.ن!يلوإسناده:الترمذكنقالفشربآ،أبيفقكانأنه:منهاأشياء

:قالفطييمبنخبيربننافعطريتنمن"مسنده"فيأحمذالإمائموروى

.(2)ةرمخفشزبأبيفقأنهفذكر،اللهرسوليصفهعنعلىشئل

.(3)ةرمخوخفهأولولةفشزبآ:عسايمزابنذكزهاروايهوفي

.(4)كذلكالخطاهمببنعمزعنوروقي

كان:قالأبيهعن،الحنفيهبنمحمدطريتنمنأحمذالإمائموروى

.الفولب)5(أزقز

أبيبنربيعةطريتيمنالسئهالكتبوباقي"الصحيحين"فيوهو

القوفي)6(.أزقر:ري!نأعنوثاب!ب،الرحمنعبد

.(7)كذلكهالةأبيبنهنذووضقة

.(3638)الترمذيرواه(1)

.(1/171)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(2)

.(3/257)"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنرواه(3)

سمعت:قالمحمدبنالقاسمعن(3/324)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(4)

دا....حمرةتعلوهأبيض"رجل:يقولعمريصفعمرابن

.(1/89)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(5)

.(2330)ومسلم،(3354)البخاريرواه(6)

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(1/422)"الكبرىالطبقات"فيسعدابنرواه(7)

(22/155).
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بمص!فته!فيفصك

بالآديم)1(.ولا،الآفقتيبالأبيفيىليسوهي،زيادةروايهوفي

.القولب)2(أسمزأنه:ىي!نأعنخميدورواة

الشصيى،مقابقهلكثرةوخقهتغتريالشفرةكانتبوإنما:عسايمزابنقال

تعالى:الثهشاءإنيأتيحديمثوفي،أبيفقكانأنه:الصحيحربيعةحديث!ففي

.(3)أبيفالجسم:أي؟المتجزدأنوز

.(4)هالةأبيبنهنذوضقةوكذلكالغينين(،)أذغبئ:وقوئه

الخذقه)5(.أسودكان:أبيهعن،طالبأبيبنعليئبنعمزوزوى

العينفشزلت،الغينينغظيتم:أبيهعن،الحنفيهبنمحمدروايهوفي

بخفرة)6(.

.(7)واسعتين:أي؟نخلاوينكانتا:روايهوفي

!ه.أنسحديثمن(2347)ومسلم،(3355)البخاريرواه(1)

حديثمنالوجههذامنغريبصحيححسنحديث:وقال(1754)الترمذيرواه(2)

حميد.

.(3/277)"دمشق"تاريخ:انظر(3)

.(3/303)"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنيعقوبرواه(4)

فيوالضياء،(030-3/299)"والتاريخالمعرفةدافيسفيانبنيعقوبرواه(5)

.(596)"المختارة"

.(1/89)"المسند،فيأحمدالإمامرواه(6)

.(1/303)(النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(7)
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جابرعن،حرلمحببنسمافيطريقمنو"ال!رمذفي""مسلم"صحيحوفي

طويل:قال؟العينينأشكلما:قلت،الغينينأشكلكان:قالشفزةابن

.(1)العينشق

ظاهر،وغلط،5العلمابائفاقييحممافيمنوفمهذا:مجياضقالقاضيقال

نأ:الغريبأصحاببوجميغغبيدأبوونققهالعلماء،عليهاتققماوصوائه

محمود)2(.وهو،العينينبياضيىفيخمرةالشكقة

العينينشقطويلأنهمنسماكبهفشرما:الفرطبىالعباسأبوقال

.(3)غيرهقاتهقنعلىأيفتولم،عنذهممعروفيفغير

سوادها)4(.فيخمر:وقيل:الجوزفيابنوقال

والسلامالصلاةعليهصقيهألفافيتفسيرفضليفيالذغبئالمؤكف!وفشر

العين.سوادلثمذةأنه:هذه""سيرتهفي

فيالعينينسوادلثمذة:أيضأالذغبئأن:وزاد،كذلكالأثيرابنوقال

بياضها)5(.لممذة

.(3646)والترمذي،(2339)مسلمرواه(1)

.(357-7/306)عياضللقاضي"المعلمإكمال":انظر(2)

.(6/138)القرطبيالعباسلأبي""المفهم:انظر(3)

.(1/464)الجوزيلابن"المشكل"كشف:انظر(4)

.(2/191)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(5)
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بمع!فته!فيفصك

البا4وسكون،المهملةالسينبفتح:الشئط:الشعر()شئط:وقوله

شعورغايمبوهو،فيهتكشزلاالذيالمسترليملالمنتميمطوهووكسرها،

الزويم.

وعفت:قال،عليبنزيدعنآخزطريقيمنأيضآعسايمزابنورواه

الشعر)1(.شئطكان:فقال!عاللهرسوذ!تهعليئ

الزجالي،فيخهالهالأوذأماصحتفما؟يثئ!ثلاعليئعنالطريقافيوهذافي

علىيدركلمطالبأبيبنعليئبنالحسينبنعليئبنزيذفلأنالثانيوأقا

طالب.أبيابن

القطط،بالخغدليس:ري!نأعنربيعةطرييمن""الصحيحوفي

،لغابثلاثوسكوبها،وفتحهاالجييموكسرالراء،بفقجعزحلآ)2(،بالشئطولا

بيتفما.بلالشئوطهشديذولا،الخغودةشديذيكنلم:أي؟القرطبىقاله

.(3)خرشميخفقيهبأصليشعرهكأن:القرطبىقال

أدنيه)4(،شحمةيبلغشعزةأن:البرايطريتيمنأيضآ""الصحيحوفي

.(3/263)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

،"رجلآ"كلمةالروايةهذهفيوليس،(2347)ومسلم،(3355)البخاريرواه(2)

ومسلم،(5565)البخاريرواهأيضأ،الصحيحفيأن!عنقتادةروايةفيهيبل

(2338).

.(6/130)القرطبيالعباسلأبي""المفهم:انظر(3)

.(2337/91)ومسلم،(3358)البخاريرواه(4)
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الهننالعذبالمورد

وفي،(2)أذنيهأنصافيإلى:"و"الترمذيداود"و"أبي""مسلموفي

وعايعه)3(.أدنيهبين:رواية

يبلغماهوالأدنيليماأن:الروايابهذهبينوالجمغ:عياضققال

يمنكتيه.يضرلثالذيهوخفقهوماوعايمهأدنيهبين(4)الذيهو،أدنيهشحمة

بقغمبتقصيرهاعنغفلفإذا،الأوقابلاختلافيااذلكبل:وقيل

بحسبويالوذيقضزفكان،أدنيهأنصافيإلىكانتتقضزها!اذا،القنيهمت

.(5)كلذ

شغزة.تفزنوالسلائمالصلاةعليهوكان

وصقهوهكذا،المثلثه4والثا،الكافيبفتحث!ك:اللحيه(ث!ك):وقوله

.(6)هالةأبيبنوهنذ،قغتليوأئممسعود،وابن،الخطالمحببنعمز

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

!ه.أنسحديثمن(2338/95)ومسلم(5564)و(5563)البخاريرواه

!ته.البراءحديثمن(2337/92)مسلمورواه

المحمدية""الشمائلفيوالترمذي،(1864)داودوأبو،(2338/96)مسلمرواه

!نه.أن!حديثمن،(29)

.(2338/94)مسلمرواه

."المعلم"إكمالمنوالمثبت،"الذي"هو:مكان""والذي:الأصلفي

.(7/430)عياضللقاضي"المعلمإكمال":انظر

حجر=لابندالتلخيمالحبير"فيالصحابةهؤلاءأحاديثتخريجانظر
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بمدرع!فتهفيفصذ

هاهنا.إلىهاهنامنملأتقديخيئةكانتت:أن!ميىعنخميلإ،وعن

.(1)هيضعاليعلىيذيهالرواةبعفقوأقز

واللحيه)2(،الرأسشعركهمثكان:شمرةبنجابرعنسمافيروايهوفي

دقيقهغيزتكونأن:اللحيهفيوالكثاثةاللحيه)3(،شعركثيزكان:روايهوفي

طويله.ولا

أنههذامنئفقئملا:القحيه(شعركثيز)وكان:قوليفيالقرطبىقال

طويلي،غيزشغرها،كثيز:أي؟اللحيهكمظكانأنهصخقدفإنهطويقها،كان

يخيته،4(.يخفلوكان

يخي!هولارأيح!هفيليس:ري!نأعنربيعةحدي!ثمن""الصحيحوفي

.(5عبيضاشعرةعشرون

إلىوصلإذاالرأسيشعز:4والراالفاصبفتحالؤفرة:ؤفرة()ذا:وقوئه

جماعةأحاديثفيذلكورودعياضالقاضيذكر:حجرابنوقال،(1/56)=

صحيحة.بأسانيدالصحابةمن

عليهويديهأمزالذيأن:وفيه،(3/278)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(1)

حميد.عنالراويعاصمابن

.(1916)الكبير"المعجم"فيالطبرانيرواه(2)

.(2344)مسلمرواه(3)

.(6/135)القرطبيالعباسلأبي"المفهم":انظر(4)

.(2347)ومسلم،(3354)البخاريرواه(5)
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الأذفي.شحمه

رفثة:أبيحديهمثمنوالتسائيئوالترمذفيداودأبيكتابطوفي

ثوبالبوعليهجتاء،زذغبهاؤفزةدوهوفإذا؟ري!أكالنبينحؤأبيمعانطلقث

.أخضرافي)1(

المهمله،السينوسكوفي،المييمبفتيةبز!قلا:الغ!زبه()دقيق:وقوئه

.5الراوضئم

القبهبينماقدت!ملاالشعر:ةبر!قلا:فقالهذابعذالمؤكف!وفشرة

الشزة.إلى

أنهوزوى،الجوفبإلىسائلآالضدرشعرمنذنما:بعضهموقال

ق!زبة)2(.ضذفيفي:وقالعمز،ؤتذهعليئعن(هبز!ضقلا)دلهيق

.ض!زبه)3(ذو:وقالعليئعنمحمل!بنإبراهيئمورواة

وضقةوكذاالق!زبه)4(،طويل:وقال،عليئعنخبيربننافغورواة

(1)

(2)

(3)

(4)

:الترمذيقال.(5721)والنسائي،(2812)والترمذي،(6042)داودأبورواه

غريب.حسنحديث

""المختارةفيوالضياء،(1/124)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

(695).

"سنن:انظر.بمتصلإسنادهوليس(35-3/29)"التمهيد"فيالبرعبدابنرواه

.(3638)"الترمذي

صحيح.حسن:وتال(3637)الترمذيرواه
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بمصفته!فيفصك

.(1)هالةأبيبنهنذ

إلىتتيه)من:ويأتيالشزة)2(إلىالصذليمنقضي!بكأنه:روايهوفي

.(شقته

منوالسلامالصلاةعليهصفيهوفي:فضه(إبريقعنقه)كأن:وقوله

الفضه)3(.صفاصفي؟فتهجيذغئقةكأن:هاتةأبيبنهنل!روايه

اللهشاءإنذلكويأتي،(4)عطشغئعهوفيقغبد:أئمحديمثوفي

تعالى.

بطيهفيليس،كالقضيبيجريشعزشزيهإلىتئيه)من:وقوئه

الخئخز،:-اللايمبفتح-والقئة،ةتز!قلاأنهتقذتم:غيزه(شغرضذفيولا

الإبل.تنخروفيها،الصذيىفودقالذيالمتطامنوهي

النبي""أخلاقفيالشيخوابو،(1/422)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

"دقيقجميعأ:وعندهم،(22/155)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(4/282)

."المسربة

الترمذيرواهالهحانما،عتىصفتهفيالمرويةالأحاديثفيتردلماللفظبهذاالعبارة(2)

الأحاديث.تلكفيالواردةةبز!قلاشرحفيالأصصيعن(3638)الحديثإثر

النبي""أخلاقفيالشيخوأبو،(1/422)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

.(22/155)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(4/282)

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(1/231)"الكبرىالطبقات"فيسعدابنرواه(4)

.(4274)""المستدركفيوالحاكم،(5036)
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موصو4:-تعالىاللهشاءإنويأتي-هالةأبيبنهندحديمثوفي

سوىمماوالتطنالثذيينعارقي،كالخطيجريبشعروالشزةالفتهبينما

.(1)كلذ

وعمرمحمدولداه!نهعليعنرواه:والقذم(الكفت)شثن:وقوئه

الخطابب،بنعمزوصقةوكذلكمحمد،بن!ابراهيموربعيجبيربنونافع

.(2)هالةأبيبنوهند،!م!نأو،هريرةوأبو

الشثن:وقالالمؤثف!فشرة،المثقثه4والثا،المعجمهبالشينو)شثن(

الغليط.

والعضر)3(.اليقطإلىيميلانيأنهما:معناه:الأثيرابنوقال

لأنه؟الرجاليفيذلكويمحمدلهضربلايخقظأنامجلإفيالذيهو:وقيل

.4النسافيويذئم،لقئضهمأشذ

يمشيكأئما:روايهوفي:(ضتبمنتتخذزكأتمامشى)إذا:وقوله

النبي""أخلاقفيالشيخوأبو،(1/422)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

.(22/156)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(4/282)

أبيوحديث،(5568)البخاريرواهانسوحديث،الرواياتهذهاكثرسلفت(2)

البخاريعنهوروى،(47/381)"دمشقمدينةخل!ات"فيعساكرابنرواه:هريرة

أيضآعساكرابنرواه!هعمروحديث،"القدمينضخمقيالنبي"كان:(5568)

.(3/264)دمثق"مدينة"تاريخفي

.(2/444)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(3)
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بمصعفته!فصذفي

تتكفأ32(.:روايهوفي،(1)دغضمن

منتئخطكأتما:هاتةأبيبنوهند،الخطالمحببنعمروقال

.(3)بتض

الفحعود.ضذوهو،يسرج:أي)ئتخذر(؟:وقوله

منخلإلي.موضعفي:أي؟بالانحدايىالمؤلف!قشرة(و)ضتسب

روايه؟فيجاءهكذا:الأثيرابنقال:ضغد(منيمشي)كأتما:ورواية

ضتب،فيتئخطكأتما:والمشهوز،ويئخطفيهيضغذعاليآموضعآ:يعني

بفتحتينوهو،القبوطخلالهثوهو،(4)دوعضجمغ:بضقتينوالضفذ

"الأدبفيوالبخاري،(124و1/114)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

،(133)""المختارةفيوالضياء،(066)""مسندهفيوالبزار،(5113)المفرد"

.ضغد"فييمشيكأنماتكقآمشى"إذا:ولفظه

التعليق:وانظر،تكفأ"مشى"إذا:بلفظ!هأنسحديثمن(2330)مسلمرواه(2)

السابق.

(3)

(4)

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(1/422)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

تاريخ"فيعساكرابنعمرعنورواه.هالةأبيبنهندحديثمن(22/156)

،(171)""مسندهفيالطيالسيرواه،عليحديثمنوروي.(3/264)دمثق"

والحاكم،(370)""مسندهفييعلىوأبو،(1/127)"المسند"فياحمدوالإمام

.(4914)"المستدرك"في

وستأتي.،المصادرمنوالمثبت،صعيد"":الأصلفي
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الضتب)1(.خلالهت

أكثزأنكثيرونوزعتم،قفرةئتزذوقد،بالهمنرهو)تتكفأ(:ورواية

التواوئ)2(.قاته،قائواكماوليسهمنر،بلائرؤىما

مهموفي،غيززوقيهكذا،فذايمإلىماذ:أي:)تكقى(فيالأثيرابنوقال

مهموزآ)3(.يرويهوبعضهمالهمر،والأصل

وشمالآ.يمينآماذ:أي:شجرقال

عليهصقتهتكنولم،المختاليصفةوهذهخطأ،هذا:الأزهرفيقال

وققجب.قفشاةجههإلىيميل:معناةوانما،والسلائمالصلاة

استغجل،إذامذمومآيكونل!انماالقفنما،يقتضيهلاوهذا:عياض!قال

.(4)الفخفقةكانإذاوأقا،وفجذ

بننافغعليئعنورواة:صخر(منتتققغكأئقامشى)واذا:وقوئه

.........................................،(5)ريبخ

،(3/252)"اللسان"فيومثله،(3/30)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

.صعد(:)مادة،(8/286)"العروسو"تاج،صعد(:)مادة

.(51/86)للنووي"مسلم"شرح:انظر(2)

.(4/183)الأثيرلابن"الحديثغريبفيالنهاية":انظر(3)

منقولوالأزهريشمروكلام،(1/344)عياضللقاضيالأنوار""مشارق:انظر(4)

.(1/127)المسند""فيأحمدالإمامرواه(5)
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بمص!فته!فصذفي

.(1)كذلكالخطالتبنعمرووضقه

قويآ،رفعآالأرضيىمنرجليهيرفغكأتمامشيهفؤةأراذ:الأثيرابنقال

.(2خطالاويقالي!ثاختيالآ،يصثيكغنلا

كذلك:وقال،الأرضنبغعبهتضمنلاكانالذيوهو:الشهيليئوقال

الحدي!ث.بعفيىفيمفشرآجاة

بنمحمذعليئعنورواه:جميعاممالتقتالتقمت)وإذا:وقوئه

.(5)كذلكئبابةوأبوالخطالمحب)4(،بنعمزووضقهالحنفيه)3(،

النطز.ئسارنلاأنهأراذ:الأثيرابنقال

يفعل!انما،7الشيإلىنطزإذاوشهمرةيمنةغئقهيفويلا:أراذ:وقيل

جميعا36(.ويذبير،جميعآيقبليولكن،الخفيف!الطائش!ذلك

.(3/264)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(4/101)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

"المسند"فيأحمدوالإمام،(114-1/014)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(3)

(1/89).

.(3/264)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)

"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنعنهرواهأمامة"،"أبو:والصواب،الأصلفيكذا(5)

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(1280)""مسندهفيوالروياني،(1/164)

(3/030).

.(4/258)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(6)
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غزقهوؤضفة،(1)رمعوتذهعليئعنورواهاللؤئؤ(،غزقة)كأن:وقوئه

بهماوترى4،وبتريمهماوآخرهأويهبهمنرواللؤئؤوالبياضيى4الصفافيباللؤئؤ

وعك!يمه)2(.،الثانيدونالأؤليوبهمنر،السبعهفي

فيناتماللهرسوذأن:أنسيعن:(المسكريحمنأطي!ثغزلهه)وتريخ

فيتجعلهوكاتت،غزقهفخقغث،بقارورةري!نأأتمفجاءتفغرقندارهم

الظيب)3(.أطيبمنفكانطيبها،

فيتفزكأبحبرراللهرسوذيكنلم:جابرعن"تاريخه"فيالبخارئوذكز

منالطريقذلكسلكوالسلائمالصلاةعليهأنهعرفتإلاأخدفيتتغةطريقي

.(4)هبيط

.(5)بيطبلارائختهكانتتتللثإن:راقؤيهابنقال

،(6)ريبخبننافغعليئعنورواه:بالقصير(ولابالطويلي)وليس:وقوئه

(2330)"مسلمصحيح"فيوهو،(1/014)"الكبرىالطبقات"فيسعدابنرواه(1)

!به.أنسحديثمن

.(157-156:ع)الدانيعمرولأبي"السبعالقراءاتفيالتيسير":انظر(2)

.(2ال!31)مسلمرواه)دلا(

.(1/399)للبخاريالكبير""التاريخ:انظر(4)

.(1/364)البرعبدلابن"الاستذكار":انظر(5)

صحيح.حن:وقال،(3637)الترمذيرواه(6)
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بملم!صفتهفيفصك

قرئوعا33(،:""مسلمفيروايهفيوجاء،والبراب!2(،(1)ن!نأكذلكووضقة

.(4فقضداآقييحآأبيفقكان:الطقيليأبيروايهوفي

الجسيمضئيليكنلمأنه:يعني؟هم!جوطوليفيالقضذ:الفرطبىقال

فيهما)5(.وسطآكان،قصيرآولاذاهبآطويلآولا،ضخقةولا

أحدآماشىوإذا،الزئغهإلىث!نيوحذةمشىإذاكانأنه:وزوقي

وخذةكانفإذا،فيالولهماالطويلافيالزجلالباكتتفهورتما!يرو،الله4رسوطاته*

الزئغه)6(.إلىلئيست

بننافغأيضآعليعنورواه:مثقة(بعذهولاقبقهأزالم:وقوله

زألم:الصحابهمنجماعهعنوزوقيفريرة)8(،أبوقاتهوكذلك،(7)ريبخ

مثقهء9(.بعذة

واهر(1)

واهر(2)

اهور(3)

واهر(4)

نظرا(5)

اهرو(6)

واهر(7)

رواه(8)

رواه(9)

.(2347)ومسلم،(3354)البخاري

.(2337)ومسلم،(3356)البخاري

.(3358)البخاريورواه،(2337)مسلم

.(2340)مسلم

.(6/130)القرطبيالعباسلأبي""المفهم:

عنها.اللهرضيعائثةحديثمن(1/298)"النبوة"دلائلفيالبيهقي

!ه.أنسحديثمن(5567)البخاريورواه،(3637)الترمذي

.(54952)"المصنفةفيالرزاقعبد

!نه.هريرةأيحديثمن(5568)و،!هأنسحديثمن(5566)لبخاري
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بم
الهنىالعذبالمورد

التبيتن،خاتئمؤفؤ،الئئؤةخاتئمكيقيهتين:تفطؤيي

تفخة،التاسؤأضذن،ضذزاالتاميىؤأجرأ،كفاالتاسآخؤد

زآةقن،مجشزةؤائمزففئم،غريكةؤألتتفئم،بذقةالتاميىؤأؤقى

تغذةؤلاقئقةأزتئم:نآمجئةتفوذ،أختةخاتطةؤقنقابئو،تلإيقة

.!عمثقه

وهو،الئبؤةخاتئمكتفيهبين:لفط"وفي:اللةرحمةالمؤففثقال*

لهجة،الناسوأصدن،ضذرأالناسوأجرأكفأ،النايىأجو؟،الئبيينخاتئم

هاتة،بديقةرآةمن،مجشرةواكرفهم،غريكةوأليئفم،بذقمالناسوأوفى

."يمئقةبعذةولاقبقةأزلم:نامجئةيقول،احتةخاتطةومن

أبيبنعليئوتل!منمحمدبنإبراهيتمطرييمنالترمذئخزجةوهذا

غريمب،حسن:الترمذئوقال،فذكزةع!يرر،النبىيصف!عليئكان:قالطالب

بمتجلي)1(.إسنا؟هليس

كتالمحب:فيقئذهبنيحعىزكرياأبوزوى:التبؤة(خاتئمكتفيه)بين:قوله

أبيه،عن،غقبةبنالرحمنعبدطريتيمن"خلفهع!يررالنبيأردفهقن"أسامي

،النبوةخاتمعلىفميفجعلت،خفقهكأبح!رراللهرسولأردفنيقال9!نهجابرعن

مج!كام)2(.علىتنفخفجعل

وليس،(53185)""المصنففيشيبةأبيابنورواه،(3638)الترمذيرواه(1)

لما.بذمةالناس"وأوفى:الترمذيعند

منه.معكوفتينبينوما،(75:)ص"النبيأردافأسامي"معرفةفيمندهابنرواه(2)
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بمع!فته!فيفصك

خفقه،اللهرسوذأرذقيي:قالجابرعنالحربىزوى:عياضقوقال

.(13اك!معلىتئئمفكان،بقميالئبؤةخاتتمفالتقفث

خرزؤيذوهل،وموضيهوالسلامالصلاةعليهخاتمهصفهكيفيهفيثم

وأقواذ.رواياتولادصيه؟بعذفيهؤضغأو،بهوهو

البخارخ،خزتجةماوهو،الخخلهبنرزفشبة،صفيهفي:الأول

نمروأخث-نمرب!خأابنيزيذبنالسائبحديمثمنوالترمذخ،ومسلئم

الخطيبعن-الجوزفيبنالفزجأبوقاله،بامرأةوليس،السائبجداسئم

ليزمثلكتفيهبينالئبؤةخاتيمإلىنظرث:قالالمدائنبئعن،بكرأبي

)صفهوفي،(الطهارة)كتاهمبفي:منهامواضغفيالبخارئأخرتجة،الخخله

.(2)(ري!"النبيئ

)رز(في:فقيل،ومعناهما)الحجله(وفياليز(ضبطفيواخئيفت

المشذدة،الزايعلىالراءبتقديم)رز(:وقيل،المشذدة4الراعلىالزايتقديئم

والجييم.،المهمله4الحابفتيو)الخخلة(

بنغتيدالثهبنمحمذ:يعني-اللهغتيد)3(ابنقال:البخاركنوقال

،""الحربيبدل""المزنيوفيه،(071:)صعياضللقاضي"الشفا":انظر(1)

.(11/230)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواهوالحديث

والترمذي،(2345)ومسلم،(187،3348،5346،5991)البخاريرواه(2)

(3643).

المثبت.والصواب،""عبدالله:الموضعينفيالأصلفي(3)
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بم
الهنىالعذبالورد

غينيه)1(.بينالذيالقزسخخليمنالخخلة:-زيدأبيبنمحمد

الأولي،فيالجييموسكوفي4الحابضئمبعضهمقتذةكذا:قرقوليابنقال

الجييم.وبفتح،4الحابكسروبعضهم،الثانيمنالجييموفتحوبضفها

الزايبتقديم:قالفقن:معناهماوأما،اللفظتينهاتينضبطفيهذا

كأزرالي،جخالهنغزىالنساةبهتغعذالذيالرزهو:عياضققال،ليزفي

القميصيى)2(.

ثياببمنبيثوهو،الخخليواحذ:والجيمالحاصبفتحوالخخقة

البي!بعلىبهمايطبقوالغزؤةالرزفيه،جنميمهمنبائةويجعل،كالفئه

.المذكولي)3(

أشازوإليه،المعرولهثالطائر:والخخقةالبيف،:بالرزالمرا؟:وقيل

فيوساغذه،القئبئيسقىالذيالطائرالخخقةأنيوهملأنهالترمذفي)4(؟

الترمذيعلىوأنيهزخمايم)5(،كبيضه:الخاتيمصفهفيزوىقنروايةذلك

فاعتمذ،خمامهكبيضه:زوتتالتيللرواية؟ذلكفيمعذوزوهو،ذلك

بتيضها.ففشزها،المعرولهتالطائزالخخقةفطن،ذلكعلى

.(3348)"البخاري"صحيح:انظر(1)

.(7/313)عياضللقاضي"المعلم"إكمال:انظر(2)

.(1/346)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(3)

لها.بيض:يقالالرر:(5/602)"سننه"فيقالحيث(4)

!نه.سمرةبنجابرحديثمن،(4234)مسلمرواه(5)
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بم!وصفتهيطفصك

عينيه؟بينالذيالقزسيىخخليمنالخخقةأن:البخارئذكزماوأما

بياضألكويخه؟خخقةالفرسعينىبينالبياض!شميئكانإن:قرقوليابنقال

وخه.فيهلييئجهلاهذا؟معالزرمعنىفماتخجيلآ،القوائيمبياض!سمثيئكما

بأنهوفشرة،زوقيأنهالخطابىذكز)رز(،في7الرابتقدييم:قالوقن

ذنتهاأدخقث:الزايوتشديدالراصبفتحالخزادةأززب:قولهممن؟البيفق

للطائر)2(.ذلكفاستعارلتبيفق)1(،الأرضيىفي

اللغةتؤخذولاليزةالبيضةالعر!تسميلا:القرطبىالعباسأبوقال

قياسأ)3(.

الثآليل.كأنهايخيلانعليهبالخفعشئة:الثاني

خاتتمرأيث:قالىي!جزشبنعبداللهحديمثمنوالتسائىمسلمروى

.(4)هميكنايخفيىعنذالثآليلكأنهايخيلانعليهخغعآالئبوة

.(63دوس:روايهوفي،(5)اليسرىكتفهغضروف:وروقي

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(3/827)للخطابي"الحديث"أعلام:انظر

.الطائر"له"فاستعار:الأصلفي

.(6/136)للقرطبي"المفهم":انظر

.(49611)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(2346)مسلمرواه

:حبانابنولفظ،(0362)والترمذي،(7124)""صحيحهفيحبانابنرواه

يسار.أوبيمينيقيدهلمالترمذيولفظ،"اليمنىكتفه"غضروف

.(5/82)"المسند"فيأحمدالإمامرواه
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بم
الهنىالعذبالمورد

له!اسكافي،بكسرها:الفرطبىوقال،الجييمبضئم)خفع!:فقوئه

المييم)1(.

وضمها)2(.الأصاججمع:وقيل،الكفثخفغهو:فتيبةابنقال:ومعناه

وهو،خاليجمغ:تحثمنمثتاةياءثم،المعجمه4الخابكسروالجيلان

الجسلإ.فيالشاقة

دونقا.فماكالجقضهالجلدفيتظهزحبة:المثقثه5بالثاوالثآليل

به؟شتقها،الخاتيمعلىكانتتشودلفط:الفرطبىالعباسأبووقال

.(3)ثآليلكانتتأنهالا،ل!غيها

الكتف،أعلى:المعجمتينوالضاد،المكسورةوالغين،بالنوفيوالنايخفق

التحزفي،عنذمنهيظهزما:وقيل،طريخهعلىالذيالرقيقالعظئمهو:وقيل

لتحزيمه.ناغضآ؟شفيئ

والغزضولهث)4(.،الغضزولهث:لهويقال:الفرطبىقال

الخمايم.ببيضهشئه:الثالث

خمايمكبيضه:قالشفرةبنجابرحدي!ثمنوالئرمذئمسلمزوى

.(6/731)للقرطبي"لمفهما!:نظرا(1)

.(2/196)قتيبةلابن"الحديث"غريب:انظر(2)

.(6/371)للقرطبي"المفهم":انظر(3)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(4)
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بمصيفته!فيفصذ

.خمايم)1(كبيضهحمراءغذة:الئرمذئزاد،ج!ذةئشبيما

يغضيعلىهوفإذا:أبيهعن،فزةبنمعاويةحديمثمنالبيهقىوروى

البيضه)2(.مثلكتعه

حمايم)3(،كبيضه:ليفثةأبيعن،تفذتةبنعاصيمطريتيمنأيضآوزوى

بذيه.كقوفي:وفيهالبيهقيئ)4(رواة،الفارسيئسلمانعنزوقيوكذا

فختمع.شغر:الرابح

أخقز،بنمجفباءحدي!ثمنوالئرمذكق،""المستدركفيالحاكئمروى

:وقال،فختمعشغر:قالالخاتئم؟ما:لهقيلأخط!تبنعمروزيل!أبيعن

يخزجاله!5(.ولمالإسنادصحيخ

ثلاثكانتت:وقيل:قالالذمياطيئمحمدأبيشيجنابخطووجذث

مجتمعاب.شعراب

"معالمفيالغئدكق4البرابنأحمذبنمحمذالحسنأبووقال

معشزيا:قالأصبخفلفاولذ،حيناليهودمنرجلبمكةوكان:كأ!ير"اللهرسول

.(4364)والترمذي،(4234)مسلمرواه(1)

.(1/264)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه(2)

.(1/265)"النبوة"دلائلفياليهقيرواه(3)

.(1/266)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(4)

.(02)""الشمائلفيوالترمذي،(9814)""المستدركفيالحاكمرواه(5)
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بم
الهننالعذبالورد

أحمد،اسمهالعرببنبيئالليلةويذفقدمولود،الليلةفيكمويذهل!قريشيى

متوايرات.شعراتفيهاطفراء،سوداءقئيهبيهبينشامةبه

بنمحمدغسالبأبيعن،سفيانبنيعقولتحديمثمنالبيهقىوزواة

يحذثغروةبنهشائمكان:قالإسحادقابنعن،أبيحذثني،اليهتانيئيحى

كأنهنفتواتراثشعراتفيهاعلامةكتفيهبين:آيخرهوفي،بمعناهعائشةعن

قزميى.عزلهت

وذكزهاغسالب)1(،أبيعنالذفيىيحعىبنمحمذرواةوكذلك:قال

الضفرة.إلىتضرهم!:وقال(2)عبشابن

الشفغه.مثل:الخامس

فقلت:،الثهرسوليكتميبينالشفغهمثنإلىنظرت:قالرفثةأبوروى

مجزقالخ!دفيعلينايخقىماآطتاء،بيصبأهلإنآ،طبي!ثإني!اللهرسوذيا

:قالداويتها،ثمقطغتهاشفغةكانفإن،كتفيلثبينالذينيفأليغضد،ولا

.(3)(مهللا"طبيئها

.لنتؤهوذلك،(4)كتفيهبينالشفغهمثل:وقالالبيهقىورواه

.(901-1/081)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه(1)

فيالصدور"شفاءمؤلفاتهمن،السبتيسبعبنسليمانالربيعأبوالخطيبالإمام(2)

."وخصائصهالرسولنبوةأعلام

.(2/227)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(3)

.(1/265)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(4)
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بمصفته!فيفصك

.""الدلائلفيثابمببنقاسئموذكزها

والثانية:،إحداهاهذهروايابأربعالخاتيمصفهفيليفثةأبيعنثم

كالتفاحه)3(.:والرابعةخمايم)2(،كبيضه:والثالثة،(1)مجتمعشغر

.ةز!شانتضغة:السادس

سعيدأبيعن،نضرةأبيطريتيمن""الشمائلفيالترمذكيئرواة

.""تاريخهفيخيثمةأبيابنوذكزهالخدرفي)4(،

ناتئة35(.تخقة:البيهقيئوروى

الخدرفي:سعيدأبيحديمثمنإسحالقابنعنئكير،بنيوشنوقال

دونأو،الإبهايميمفضليفيالشبابهطرلهتووضغ،كقوبهلخيممنةز!شانتضغة

المفقحلي)6(.

به.ئختئمكشي؟:السابع

رأيث:قال-آخطصتبنعمزووهو-زيدأبيعن،نهيلثأبوروى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(1/425)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

.(2/226)"المسند"فيأحمدالإمامرواه

.(4/163)"المسند"فيأحمدالإمامرواه

.(22)،"الشمائلفيالترمذيرواه

.""نابتة:الأصلفيووردت،(1/265)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه

.(71:)ص""السيرةفيإسحاقابنرواه
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بم
افنىالعذبالورد

.(1)عليهبالفيرقالإنسالبمثلاللهرسوليظهرفيالخاتتم

يمخخقة:أيضأزيدأبيوعنبالطفر،تخيئمكأنه:الزواةبعفققال

نايئة)2(.

الئئذقه.مثل:الثامن

البنذقهمثلالثهرسوليظهرعلىالئئوةخاتئمكان:قالعمزابنروى

ابيطريتيمنعسايمزابنرواه،اللهرسوذمحمد:مكتوبعليه،تخيممن

الخلأذ،الغزخىبنرجاءثناالعابذ،الفتحبننصزأنا،حبانبنمحمل!حاييم

ابنعن،عطايعن،خريجابنثناشقزقئذ،قاضيإبراهيتمبنإسحانثنا

.(3)فذكزه،غمز

كالتفاخه.:التاسع

خرقيلمااللهرسوذأن:الأشعرفيموسىأبيحدي!ثمنالئرمذئروى

الئبؤةبخاتيمأعرفةإني:الراه!ثقال،الراهببقهموقعهونزذ،الشايمإلى

أيضآ.ليفثةأبيعنوتقذتمالتفاحه)4(،مثل،غزضويهمنأسفل

المخخيم.كأثر:العاشر

.(857)"مسنده"فيشيبةأبيابنرواه(1)

.(1/021)للسيوطي"الكبرى"الخصائصفيكماعساكروابنالطبرانيرواه(2)

.(6302)""صحيحهفيحبانابنعندوهو،عساكرابنروايةعلىنقفلم(3)

.(0362)الترمذيرواه(4)
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بم!عصفتهليفص

الفحيم)1(،علىالقابقمهالمخخيمكأثر:هشايمابنعنالشهيلىذكزة

نايئة.يمخخقة:وتقذتم

إلىهزقلرسوذالتنويخىلقيث:قالراشدأبيبنسعيدروايهوفي

فانطلقث،تبوكاللهرسوذقدتم:فقالكبيرآشيخآوكان،بجفمنالثهرسولي

فقاذ،أصحابهطفريبينجال!هوفإذا،تبوكقدفثحتىهزقلبكتالمحب

عنخبيرتةفحلئ،يديهبينقائمآكنمثحتىفاقبلثتنوفي"،أخا"يا:اللهرسوذ

موضعفيبخاتيمانافإذا،ظهزةفقمي!ث،به"أيمزتلما"امفيى.وقالظهير؟

البيهقى)2(.ذكزة،الضخقهالمخخقهمثل،الكتفغضروفي

.خضراءشامة:عشرالحادي

فختعزةخضراءشامة:"تاريخهما"فيوالفضاعيئ،خيثمةأبيابنذكز

الذمياطيئ.محمدأبيشيجنابخطووجذئه،شئعابنوذكزةالقخيم)3(،في

الغئنر.كزكته:عشرالثاني

.(4)ورمعبنغبادةعنالتزعبدبنعمزأبوأسنذة

فيها.قكتولمحبخمايمكبيضه:عشرالثالث

.(1/531)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(1/266)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

خيثمة.ابيلابنالكبير""التاريخمنالمطبوعفيعليهانقفلم(3)

البر.عبدابنكتبمنالمطبوعفيعليهنقفلم(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

الثه":باطيهافيقكتوببخمايمكبيضهالخاتتمأن:الئرمذخالحكيئمذكز

.(9المنصورلافإنكشئتحيثطتوخة:ظاهرهاوفي،لهشريلثلاوخذة

نؤز.:عشرالرابع

:قال"المولد،كتابفيعابل!بنماللثبنى!حيزكريا(2)وبأوذكز

نويى.من-الخاتتم:يعني-كان:وقيل

حديمثذكزأؤسبنشذادإلىبستل!"مغازيه"فيعابليبنمحمذوروى

فشق،أحذفمأخذة،وكبيرتزغزغلماثلاثةأقبلوأنه،وزضامجهعقبررالنبيئ

ووضغ،غ!قةثم،فيهاتقلسوداءتضعةواستخرقي،عانيهإلىصذليهمنة!طب

فوضغة،شعاعلهخاتثمتدهوفيالثالمثوأقبل،فائتآتمصذليهعلىيذةالثاني

صفهكيفيهفيليوقغماهذازمانا23(،تزذةووجذ،وثذييهكتفيهبين

الخاتيم.

كتفيه،بين:4يقوقنفمنهمأيضآ،فيهاختيفتفقد:موضعهوأما

تحتأحمزقائمآنتوءآأنهتقذقتاوقد،اليسرىكتعهعلى:4يقوقنومنهم

الأيسر.كيفه

فيكماالنذير"البشيرمولدفي"التنويرفيدحيةابنالترمذيالحكيمعنذكره(1)

فيكما"النبوة"دلائلفينعيمأبوورواه،(6/28)كثيرلابن"والنهاية"البداية

!ه.الفارسيسلمانحديثمن(4/277)للزيلي"الراية"نصب

المثبت.والصواب،"أبي":الأصلفي(2)

.(3/466)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(3)
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بمعفته!فصذفي

الأيمن.بقنيهبهأنه:شئعابنوذكز

وقلئهفؤا؟هشقلماوالسلائمالصلاةعليهأنه:الخاتيمفيوالحكمة

المملو4الوعاصعلىئختئمكماعليهخيتم،ويقينآ!المانآحكمةوفيىءوغ!يملا،

النبيين،خاتتموجعقهوختقها،الئبوةأجزاءلهالثهفجمغدزآ،أو،آك!مي

المختوتمكأالشيلأن؟ذلكأجليمنإليهسبيلأعذؤهيجذفلم،عليهوختتم

وبميئ،القلمثلهتطاقنختمآقلبهفيالعالمينث!رختتمفلذللث،محروش

ظفرهفيوكونة،الكتفينبينفظقز،الضفبإلىالقلبقوةونفذت،فيهالنوز

يأتي.نبىبعذةليسأنهعلىدليل

الموضغوذلك،الشيطالبمنمعصوئمفلأنه:كعيههيغفيىت!حتكونةوأما

آدتم.لبنيالشيطانيوسيىشمنه

الصلاةعليهأنه:الخاتيمصفهمنالرابعفيتقذمفقد:ؤضغمتىوأما

ؤيذ.حينبهالخاتئمكانوالسلائم

حدي!ثذزأبيعن،غروةطريتنمنالبرازوخزتجة،الذنياأبيابنوذكز

ل!غقفتهواغميمل،الإناصل!غبطتهاغ!يمل:لصاجبهأحدهما"قال:الققكين

.(1)"الآنهوكماكيقىبينالخاتتموجعل،تطنيخاطثم،الفلاي

.(2)زذأبيعن،غروةإلىبسنل!الطيايسىداوذأبوورواة

.(4804)""مسندهفيوالبزار،(3)""الهواتففيالدنياأبيابنرواه(1)

."الطيالسي"مسندمنالمطبوعفيعليهنقفلم(2)
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الهننالعذبالوردبم

.(1)زدأبيمنسماعألغروةنعلئمولا:البرازقال

دز.أبيعن،غروةطريتيغيرمنوزوقي

معيلع!ثوهوجبريلأتاهاللهرسوذأن:ىي!نأحدي!ثمنمسلموزوى

الشيطالبحنماهذا:وقال،غققةمنهواستخزقيقفبهعنفشقفضزغة،اليلمافي

مكانه،فيأعاذهثم،لأقهثم،زمزتم4بماذقبمنب!طفيغ!قهثم،منلث

.(2)ءذضفيالقجيطذلكآثزأرىفكنث:أنسققال

شغل!.بنيفيزضامجهعنذالثلاثةأقبلحينؤضغأنهوتقذتم

مكة.ببطحاصكانذلكأن:""السيرةوفي

لهتعرضنلمالقصةوهذه،التققهبعفيىمنوقثم:والشهيلىعياضققال

.(3والسلاملاالصلاةعليهصذرهشق:يعني؟حليمةمعسببنيفيوهوإلأ

علىفتمقةمتقارتةوهذه:وقالالخاتيمصفاببعفقعياض!وذكز

وبيضه،الخختهليزنخؤوهو،الخمايمبيضهكقذليج!د؟فيشايخمقأنه

الخخقه.

الروايابؤفتيعلىفتؤؤذ؟المخالفةظاهزهاالك!خفعورواية

.(9/438)البزار"مسند":انظر(1)

.(162/261)مسلمرواه(2)

للسهيلي"الأنفو"الروض،(1/498)عياضللقاضي"المعلم"إكمال:انظر(3)

(1/290).
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بم!وصفتهفيفصك

الخمايم.بيضهقذليفيالكفثخفعهيئهعلى:معناهويكون،الكثيرة

كيقيه)1(.بينالققكينشقهوإنماالخاتئموهذا:عياض!قال

إنماوأثزة،الفهمذليفيكانإنماالشقفإن؟غفقةوهذه:الفرطبىقال

.(2)ظفرهإلىنفذحتىبالشقيبفغولم،ضذرهفيواضحأخطآكان

فيشكواولما:قالشيوخهعنالواقديإلىبإسنادهالبيهقيئوزوى

فوضغت،يضتلم:بعضهموقال،ماتقد:بعضهمقالع!ورالنبيموب

الله،رسوذئوفيئقد:فقالتاللهرسوليكتقيبينيذهاىي!يمغبنثأسماء

الصلاةعليهموتهبهعرفتالذيهذافكان،كتفيهبينمنالخاتمرفغوقد

.(3)والسلام

بكسرالخاتتمدخيةبنالخطاهمبأبوذكز:(التبيينخاتئم)وهو:وقوئه

وفتجها.،التاء

مج!برر.النبيئ4أسمامنهما:الأعرابيئابنقال

الذي-التاصبكسر:يعني-الخايئم:ثعل!ثالعباشأبوقال:عياض!وقال

وخفقا3"(،خفقآ4الأنبياأحسن-التاصبفتح:يعني-والخاتئم،الأنبياءبهخيتم

.(7/431)عياضللقاضي"المعلم"إكمال:انظر(1)

.(6/137)للقرطبي"المفهم":انظر(2)

.(7/192)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(3)

.(1/230)عياضللقاضيالأنوار""مشارق:انظر(4)
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الهننالعذبالوردبم

لئبتن(آؤخاترآلتهذو!سزتيجالكئمؤثيهنأ!ملإين!دآتآفاكأن،:تعالىاللهقال

آيخزة.بهوبلغثوأتقغئهالشيءختفسط:قولذمن،014:الأحزاب9

فأكققهادارآابتنىرجليكقثليقئييالأنبياصومثل"مثقي:ع!يرروقال

هذهأحسنما:يقوذإليهاينالردخقهاقنفكان،تبيهموضغإلأاهت!حأو

بيئخيتم،القبيهموضغأنا:اللهرسوذفقال!الفبيههذهموضغلولاالداز،

.الأنبياء،)1(

اللهرسوذقال:قالفريرةأبيعن،الحسنعن،قتادةعنلغييمأبووزوى

اؤذ"كنت:قال17:الأحزاب9(يمثقهئمآفبتنمنآخذناذ!و،:تعالىقوليفي

التذثي")2(.فيوآيخزقئم،الخفتيفيالتبيين

للترمذفي:""الشمائلوفي،كفأ:قالكذا:كفاممالناس)أجود:وقوئه

."ضذرآ")3(

عبيلإاللهحدي!ثمنوالتسائى،والترمذئ،ومسلئم،البخارفيأخرج

،الناسأجوذاللهرسوذكان:قالعباسابنعن،غتبةبنعبدالثهابن

كلفييلقاةوكان،جبريليلقاةحينرمضانفييكونماأجو؟وكان

الريحمنبالخيرأجوداللهفقزسوذ،القرآنفيداليشة،رمضانمنليله

!نما.عبداللهبنجابرحديث!ن،(2287)ومسلم،(1334)البخاريرواه(1)

.(3)،النبوة"دلائلفينعيمأبورواه(2)

.(7)""الشمائلفيالترمذيرواه(3)
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بمدوصفتهيخافصك

.(1)المرسقه

السبيلي،ابنوأعطى،أسيركلئأعتقرمضانجاءإذاكان:روايهوفي

.(2عسايمرطابنرواها

الكريئمهوالجواذلأن؟الناسأجوذكانفيالنبىأن:الحديمثهذاففي

قنؤيعطي،يستجقلاوقن،يستجققن،الناسجميععلىيتفضلالذي

الفقز.يخالهثولاالكثيز،ؤيعطييسأذ،لا

قطشيءعناللهرسوذشئلما:قالجابرعن""الصحيحينوفي

.(3)ال:فقال

رجلآأن:أنسعن،أنسيىبنموسىحديمثمن"مسلم"صحيحوفي

قوقةفاتىإياها،فأعطاة،تجبلينبين!للنببئكانتغتمآاللهرسوذسأذ

الفقز)4(.يخافثماعطاءيعطيمحضدآإنفوالله،أسئيموا:فقال

كان"لو:قالالثهرسوذأن:فطييمبنخبيرعن"البخاري"صحيحوفي

كذوبأ،ولابخيلآ،تجذونتيلاثم،بيتكملق!فئه،نعئماليضما؟هذهعذدفي

والنسائي،(354)""الشمائلفيوالترمذي،(0823)ومسلم،(6)البخاريرواه(1)

(9502).

.(4/25)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(1231)ومسلم،(5687)البخاريرواه(3)

.(2312)مسلمرواه(4)
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بم

.تجبانآ")1(ولا

الهنىالعذبالورد

غتبةبنعبلإاللهبنغبيداللهحدي!ثمنأيضآ"البخاري"صحيحوفي

،أنل!زنيدقبأأخل!مئلليكان"لو:اللهرسوذقال:فريرةأبوقال:قال

وخيئ،(2)"نيذيأزضذةشيب!إلاشيب!،مظوعنديلياليثلاثعلىتفزلا

دزفمااهف!ي!قيإليهاقامثم،حصيرعلىفؤضيت،درهيمألفتتسعونإليه

"أخلاقكتابهفيخثانبنمحمدبنعبذاللهالشيخأبوقاته*،منهافرغحتىسائلأ

.ليتابب)3(بنهارونعن"بحير"النبي

فأخرقيدنانيز،ستةاللهرسوليعنذكان:عائشةقالت:الأثيرابنقال

أصبخت،إذا:فقالت،فأختزهاف!ألتة،النوئممنهفامتنغدينارالبوبميئ،وأربعة

بالضئح")4(.لي"وقن:فقالموضيها،فيفضغها

،""الشمائلفيالترمذئرواهااللفظةهذه:غريكة()وأئتئفم:وقوئه

:يقال،الطبيعة:والغريكة،(5)ئيلععن،محمدبنإبراهيتمحديمثمن

؟.؟،*.-ل!ه*1"ا؟

.(2666)البخاريرواه(1)

.(2259)البخاريرواه(2)

"تسعونبدل"الف"سبعون:وفيه،(95)كتي"النبي"أخلاقفيالشيخألي:رواه(3)

."ألف

"الطبقاتفيسعدابننحوهوروىالأثير،ابنكتبمنشيءفيعليهنقفلم(4)

.(2/237)"الكبرى

.(7)""الشمائلفيالترمذيرواه(5)
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بمصفته!فيفصك

الخلافيقليلفنقادآ،فطاوعآ،شيسآ،كانإذا:الغريكهلئنفلان

.والئفور

إبراهيتمحديثمن""الشمائلفيالقضةهذه:مجشرةتم)وأكرمهم:وقوله

.(1)يلععنمحملإ،ابن

اكرمهم:4يقوفكأنه؟الضحبة:واليشرة،غشيرة:وروقي،مجشرة:روقي

ضخبة.

"تكفزن:4للنساوالسلامالصلاةعليهقال،الزوج:الفغهفيريمث!غلاو

اليشرة:يمن)قييل(،وتعاش!رهيعاشمرهالأنه؟الزوقي:أيالغمثميز")2(،

الضخبه.

إبراهيتمطريتيمن""الشمائلفيهذ؟وكذا:(هاتةتديهةرآة)من:وقوئه

.(3)ئيلععن

هاتة؟بهالاختيلاطقبلتمتةقن:يعني؟والتغتةالففاجأة:والتديهة

خفمه.ن!خلهبانوخاتطةجات!ةوإذا،وشكوبهلوقايره

مثقة.بعذةولاقئقةأزلم:نامجئهيقوذ:وقوئه

محملإ،بنإبراهييمطريتيمن""الشمائلفيالترمذئرواهاأيضآوهذه

.(7)""الشمائلفيالترمذيرواه(1)

!ه.الخدريسعيدأبيحديثمن،(298)البخاريرواه(2)

.(7)""الشمائلفيالترمذيرواه(3)
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بم
الهنىالعذبالمورد

تييذ،قزئوغاعئياللهزشوذكان:لمحبغاليئنالتزاءؤقاذ

خقؤفيزآئئة،أدلته!ثتخقةتئفغشغزلة،القئيهتينتينقا

.!عمئهآخشنقطشيئاآزتئمخفزاء،

.(1)ئيلععن

يقاذولا،ن!خمنالإنسافيفيبماالؤضفثوهو،الواصفث:والنامجث

تكفف.علىإلأالقبيحفي

لم:قالعليعنجبير،بننافععن""المستدركفيالحاكموزوى

.(2!هقثمبعذةولاقئقةآز

اللهرسوذكان:بطعاليبنالبراء"وقاذ:اللةرحمةالمؤئفثتال"

خقؤفيرأيئه،أدنيهشخقةيبلغشغزله،القنيهتيننبينمابعيذقرئوعآ،

منة".أحشنقطشيئأآزلمحمرا"

.(3)4البراعن،إسحالقأبيطريتيمن،وغيرهما""الصحيحينفيوهذا

الطفيلي،أبو:وقيل،عمارةأبو:وقيلغفرو،أبوهو:عازلمحببنوالبراء

بعفيىعنفيهخعطأنه:الصلاحبنعمروأبيوعنالمشهوز،هوبالمذالبراء

الشهر.فيليلهآيخز:بالمذوالبراءوالقضز،المذاللغهأهلي

حارثةبنقخذغةبنخشيمبنغدفيبنالحارثبنلمحبعاليابنوهو

.(7)""الشمائلفيالترعذيرواه(1)

.(1944)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

.(3337)ومسلم،(3358)البخاريرواه(3)
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بمصفته!فيذ!مف

...........:!عمجقيهفيالخرامجئةقغتدأثمؤقالت

الأؤسىالأنصاركن،الأؤسيىبنماللثبنعمروبنالخزرحبنالحارثابن

.فزذله!1(تذلييوتمكأبحيررالنبىاستضغزة،الحارثى

عشزةأربغاللهرسوليمعوغزا،الخندق:وقيل،أحدمشاهد4وأو

بنفصعبأيايمفيمات،سنةعشزةأربغبذلييوتمعمزهوكان،(2)ةؤرغ

الربير.

وسبعين.إحدىسنةمات:قانعابنوقال

زئغةرخل:يقال،والقصيرالطويليبينهو:)قرئوعامم:قوئه

.وقرئوع

المرئوع)3(،منأطوذ:والسلائمالصلاةعليهصفيهوفي:الأثيرابنوقال

بالقصير(.ولابالطويلياليس:وتقذتم

والقئيه!ث،القئيهبينغريفق:روايهوفي:القئيهبين(بينما)بعيذ:وقوئه

والعئتي.الكتفبينما

تقذم.(أذنيهشحمةيبلغشعراله:وقوله

:!صفيهفيالخزامجئةقغتدأئم"وقاتت:الئةرحمةالمؤئفثقالء

!ه.البراءحديثمن،(3739)البخاريرواه(1)

:قال!هعازببنالبراءعن(88-1/87)"الصحابة"معجمفيقانعابنروى(2)

أربع.منهافاتنيغزوةعشرةت!مع!اللهرسولغزا

.(2/190)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(3)
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بم
افننالعذبالمورد

الحديث.آيخرإلى"...الؤضاكأةظاهزرخلأرأيث

صءلهر
ربيعة،بنفنعدبنخالدبنثعايكة:واسفقاقغتد،باييهاقغتدبائمكنتمت

ختثئةبنخرايمبنضحبييىبنأضزتمبنربيعةبنفنعدبنخليفبنخالد:وقيل

الخؤفي،أبيبناكتئموزوخها،الخزاعئة،ربيعةبنعمروبنكعببنشلوليابن

المدينه.إلىهاتجزلمااللهرسوذبهانزذالتيوهيقغتلإ،أبووهو

يوسفتبنالرحييمعبذالففليأبوالشيخالببهأخبرناهذاقغتدأئموحدي!ط

عليهماتراءةالذمشقيالبالوهاهمبعبدبنالفضليأبيبنوغازي،يحمىابن

تراءةطتززذبنقغقربنمحمدبنعمزحفميىأبوأخبرنا:قالا،أسمغوأنا

محمذطالبأبوأنا،الخضينبنالواحدعبدبناللههبةالقاسيمأبوأنا،عليه

حذثني،الشافعىإبراهيتمبنعبدالثهبنمحمذبكرأبوأنا،غيلانبنمحمدابن

أيولتبنالخكيمبنسليمانبنمحمذهشايمأبوثنا،الخيرأبوأذميىبنز!ئ

عفيحذثني،الخزاعىالزتيىالكعبىتسايىبنثاب!ببنزيليبنسليمانابن

الخكيم.بنأيولث

البصرخ،تمييمبنيوشفتبنأحمذوحذثني:الشافعىبكرأبوقال

عن،الخكيمبنأيوفيعفيحذثنيبفذيلإ،سليمانبنمحمذهشايمأبوثنا

صاحبخالدبننث!يتحجذ؟عن،هشايمعن،أبيهعن،القذيلإكقهشايمبنأجزايم

بكروأبوهومهاحرآمنهاخرقيمكةمنخرقيحيناللهرسوذأن:اللهرسولي

خيغييعلىفقزوا،أزيعطبنعبذاللهودليففما،فقيرةبنعامزبكرأبيوقوتى
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بمصفته!يطفصل

تسعيثم،الفئهبمناصوتجيسنتختبيتجفذةتززةوكانتت،الخزاعتهقعبدأئم

شيئآ،ذلكمنعنذهائصيئوافلم،منهايشترونهوتخمآتفرآفسائوها،وئطيئم

:فقالالخيمهر!ميفيشاةإلىاللهرسوذفنظز،ف!ييينفزملينالقوئموكان

"هل:قال،الغتيمعنالخفذخققهاشاة:قالت،قعبد؟"أئمياالشاةهذه"ما

آخيتها؟"،أن"أتأذنين:قال،ذلكيمنأخقدهي:قالت،"؟نتلمنبها

فاخيئها.،خفبآبهارأيتإن،وأقيآئتبأبينعم:قالت

فيلهاودعا،الثةوسقىضزغها،بتل!خ!قفالثهرسوذبهافذغى

ثخآفخقستالزفط)1(،يمزبصقبإناءودعا،واختزتو؟زتفتقاخت،شايها

ثم،زؤواحئىأصحاتةسقىثم،زوتتحئىسقاهاثم،(22التهاعلاةحتى

عنذهاغاذزةثمالإناء،ملأحتى5تذبعذثانيآفيهخقمتثم،آيخزفمت!رش

عنها.وارتخفوا،وباتغها

فرلآ،ئتساؤكنمجخافأآغئزآيسونقغبدأبوزوخهاجاءأنلبثتتمافقلئ

أئمياهذاللثأينمن:وقالت!جغ،القتنقعبدأبورأىفلقا،قليلفخفن

قزأنهإلأواللهلا:قالت!؟البيتفيخفوقيولا،4جياعارلمحبوالشاءمعبد،

قعبد.أئمياليصفيه:قال،وكذاكذاحايهيمن،مبازكرجلبنا

إذا:المكانفيربضمن؟الأرضعلىويمتدواينامواحتىويثقلهميرويهم:أي(1)

.(11/87)القاريعليلملا"المفاتيح"مرقاة:انظر.لهملازمأوأقامبهلصق

رغوته.:أي؟اللبنءبها:أي(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

تئم،الخفقيخشن،الؤخهأئقبئ،الؤضاءةطاهززخلأزأي!ث

دغبئ،غيتيهفيق!ي!يقا،ؤيم!يقا،،ضغقةبهئريىؤتئم،ئخقةتيئة

ؤفي،شقئغئعهؤفي،ضخلضؤتهؤيي،ؤطفثأشقاليهؤيي

شقاتكقتمترإنالؤقاز،قغقيهضضتإن،أقزنأزخ،كثافةيخييهه

ؤآخشتةؤآخلاةتييد،يمنؤآئقاة،التاميىأخقل،التقاءؤغلاة

قئطقةكآنقذز،ؤلانرزلا،قضل،القئطقيخفؤ،قريبمن

تقتجفةؤلا،طوليمنتائنلازئعة،تخذزتنط!خززاث

قئظزا،الثلاثهأئضزؤفؤ،غضتينتينغضنيضر،منغين

............................،قذزاؤآخشئفئم

لم،الخفقيخشن،الؤخهأئقبئ،الؤضاءةظاهزرخلأرأيهمث:"قاتت

أشفار؟وفي،دغبئغيتيهفيق!ي!يمأ،ؤس!يمأ،ضغقةبهئزيىولم،ئخقةتيبة

آزخ،كثاقةيخييههوفي،شطغغئمهوفي،ضخلضويهوفي،ؤطفث

آقزن.

وأبهاةالنا!يىأجملالتهاء،وعلاةشماتكقتمن)والؤقاز،فعليهضضتإن

قذز،ولانززلاقضل،القئطقيخفؤ،قريبيمنوآحلاةوأخشتةتعيد،من

تتخذزن.نطمخززاثقنطقةكأن

غضنين،بينغضنلهضر،يمنعينتقتجفهولا،طوليمنبائنلا؟زئعة

قذرأ.مفئ!حأو،قئطرأالثلاثؤأنضزوهو
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بم!ص!فتهفيفصك

تتادزواأقزوان،لقويهأئضئواقاذ؟إن،بهتخفونزققاءله*

ففتذ.ؤلا،غابي!نلاقخشود،قخفو؟أمر؟،الى

أفر؟،إلىنبادزواآقزوإن،لقوليأنجئواقالإن،بهتخفونزققاءله

ففتذ".ولاعابي!نلاقخشود،قخفود

ديمرماأمرهمنلناديمرالذيقريشصاح!ثواللههذا:قغتدأبوقال

سبيلآ.ذلكإلىوجدتإنولأفعلن،أصخبهأنققصقولقد،بمكة

فذئدآ.تسكنوكانع!ر،النبيئحياةفيتوفيهذامعبدأبو

علىوالسلامالصلاةعليهصفتهفيهناالمؤلفساقهالذيوالشياق

أبوأيضآحديثقاروىوقد،(1)اذهبخالدبنحتيشطريقمنالشياقهذا

المؤلف.ساقهماأذكرأناوهاقغتد،أبووزوخها،(2)طييش

."والجمال"الخشن:بالمؤكففشره:الؤضاءة()ظاهز:فقولها

الخشن،:والفئتيج"الآئقج:وقالالمؤئففشره:(الوجه)أئقج:وقولها

وفي،بالقزن"وصفتهلأنها؟الحاجبتقبئبهئردولم،ءالفضيالفشرق

:أيوبأخيهعنأيولمحتبنالحكمبنسليمانروايةوفي)فئيج(،:روايتنا

.(3)(جقثأ)

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(3485)"والمثاني"الآحادفيعاصمأبيابنرواه(1)

.(279-1/277)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(5036)

عساكروابن،(4275)والحاكم،(1/231)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

.(3/316)،"دمشق"تاربخفي

.(4274)الحاكمرواه(3)
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الهننالعذبالورد

.(1)09010(الخفقن!خ):وقولها

بالثواء:"الثخلة:وقالالمؤلففشره،(ئخقةئيبهالم:وقولها

."أسفلهاسترخاءمعالبطنعظئم:والجيمالمثلثة

الذقةوهو،الئحولوهو،المهملةوالحاءبالئون:"ؤيروى:قال

."التركيبوضعفث

هذاغيرفي-والحاءبالئحونيعني-بالتخلأسمعلم:الفتبيئوقال

الغطية)2(.فيإلاالموضع

الاحتقاز:"ا"زراء:وقاكالمؤثففشره،(3)(ضغقةبهئرلي)ولا:وقولها

والعينبالضاد:يعني،"الرأسصغر:والضغلة،بهوالتقاونللشيء،

الففملتين.

التذن)4(.فيوالئخولالذقةأيضأوهي:الأثيرابنوقال

وهي،"بالقافضقلة:"ؤيروى:الحديثلهذاتفسيرهفيالمؤثفقال

أيولت.أخيهعنالخكمبنسليمانرواية

الأصل.فيبياضهناوقع(1)

.(1/470)قتيبةلابن"الحديث"غريب:انظر(2)

مأكلامفيقريبآمروقد،أثبتناهماوالصوابخطأ،وهو،""صلعة:الأصلفي(3)

.كلماتبعدالموضعهذافيالمؤلفوسيضبطهمعبد،

.(3/32)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(4)
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بمصفته!فيفص

الضاد)1(.منالإبدالعلىبالسين:وئروى:الأثيرابنقال

ليس:أي،الخاصرةمنالأضلاعمنقج:و"الضقل:المؤئفقال

."البطنعظي!بآثخل

المشهور:"الؤسيم:فقالالمؤئففشره،قميميمام)ؤديميمآوقولها

."الخشن:مي!ي!قلاو،علامةلهالخ!نصاركأنه،بالخ!ن

موضعكلئكان،كفهجميل:أي؟الوجهفقشمرجل:الأثيرابنقال

.(2)الجمالمني!مآآخذمنه

الثابت.الؤضيءالخ!ن:والؤشامة

.تفسيرهتقدمدغبئ(،عينيه)وفي:وقوئها

.غطف!(آشفاره)وفي:وقولها

والشغرالتغميضعندتلتقيالتيالأجفانخروف"والأشفار::يقال

.الآفداب":الشعرلهذاؤيقال،علبهانابث

.أشفارهشعرفيوأرادتالأشفار،هذل!:روايةوفي

أنه:ومعناه،الطول:أشهربالمعجمةوهو،والعينبالغين:والغطف

أيفمآ.الظولوهو،ؤطف:روايةوفي،متثيئةمئغطفةطولهامع

.(3/42)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

.(4/63)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)
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الهننالعذبالهوردبم

الأخفانشعرتالولأنوهو:المعجمةالغينبابفيالأثيرابنوقال

تئغطفط)1(.ثم

وهو،التخة"فشبه:فقالالمؤلففشرهضخل(،صوته)وفي:وقولها

صوثالضهيللأن؟منهقريبوهو،ضقل:روايةوفي،الصوتفييخقظ

.،وقؤةبشذةتضل!وهو،الفرس

من،وضلابةجذة:أي؟وضقلبالتحريكضخل:الأثيرابنوقال

.(2)الخيلضهيل

أنس،عن،قتادةعن(3).0.بنحسامروايةمنالوزاقحديثوفي

ن!خنبتكموإن،الضوتن!خ،الوجهن!خإلاقطنبيأاللهبعثما:قال

.(4)عخزيلاأنهغير،الصوتن!خ،الوجه

الفئق".طوذ:"والشقى:فقالشطع(،غئقه)وفي:وقولها

.(4/373)السابقالمرجع(1)

.(3/13،63)السابقالمرجع(2)

كما.الأزدييمقمل-أعلموالله-وهما،كلمتينبمقدارالأصلفيبياضهناوقع(3)

والتخريج.التراجمكتبفي

.(4/6)"دمشق"تاريخفيعساكروابن،(2/434)""الكاملفيعديابنرواه(4)

الحركاتضروبتقاربهو:وقيل.الأذانترجيعومن،القراءةترديد:والترجيع

.(2/202)"الحديثغريبفي"النهاية:انظرالصوتفي

الوجه.حسنكانه!جمالنبيأن:!هأن!عن(5567)البخاريوروى
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بمصفته!فيفصك

.(1)وطولارتفاع:الأثيرابنوقال

اليفاففي"كثرة:فقالالمؤثففشره؟(كثافةيخيهمه)وفي:قولها

."واجتماع

الحاجتين،فتقؤس:"والأزخ:فقالالمؤكففشره؟)أزفي(:وقولها

."العينينفؤيخرالىوشئوغهماودتمتهماالحاجبينطوذ:وقيل

وامتداد)2(.طزفهفيطولمعالحاجبفيتقؤس:الأثيرابنوقال

الحاجبينأحذالمئجل:"والأقزن:المؤئفقال:)آقزن(:وقولها

.لآخر"با

غيرأ9في)سوابغ:والسلامالصلاةعليهصفتهوفي:الأثيرابنقال

قغتد،أمروتماخلافوهذا،الحاجتينالتقاء:-بالتحريك-القزنقزن(

الضحيحوالأول،الحاجتينمقرون:أي؟آقزنأزبخ:صفتهفيقالتفإنها

.(3)صفتهفي

الجفم:الؤاوبفتح:الوقار.الؤقار(فعليهضقت)إن:وقولها

والززانة.

:فقالالمؤكففشره.التقاء(وعلاه،شقاتكفم)!ان:وقولها

.(2/365)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

.(2/296)السابقالمرجع(2)

منه.معكوفتينبينوما،()قرن(4/54)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(3)
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الهننالعذبالمورد

خقشائه".منحولهمنعلىبكلامهعلا:أي"وشقا)1(؟

نطيمخززابق!طقهكانقذر،ولانزرلاقضل،القئطق)حفو:وقولها

بقولها:فشرته"والقضل:الحديثهذاتفسيرفصلفيالمؤئفقال.تتخذزن(

والقذر:،ئغلئبكثيرولا،ئفقملابقليلكلافهليس:ايقذر؟ولانزرلا

.الكثير"

القليل؟:والترر،والباطلالحقبينتفجل،ظاهربئن:الأثيرابنوقال

.(2)دسافكثيرولا:أي؟والقذر،جيئعلىفيدلنبقليلليس:أي

المؤلفوفشر.لهضر(منعينتقتجفهولا،طولمنبائنالا:وقولها

.8وتقبلهتقهبهبل،غيرهإلىفتجاليزهيقضرهتردريهلا:"أي:فقال"تقتجفه"

غصنين،بينغصن!النبئأن:يعنيغضنين(:بين)غضنآ:وقولها

قهيرة.بنوعامزالضذيقبكرأبووهما

نضن:يقال،المعجمةبالضاد:أنضز.(الثلاثةآئقحز)وهو:وقولها

الوجهخسن:الأصلفيوهي،الئضارةمنوآئضرهبالتشديد،ونضره

وعامر.بكروأبوع!يرالنبىهموالثلاثة،والتريق

التطر.منالفغجمةبالطاء،)قئظرامم:وقولها

.ويذورونحولهتالوفون:أي:به(تخفونزققاءاله:قولها

.")سماه:الأصلفي(1)

.و)نزر()فصل(؟(5/39)و(3/145)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)
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بمدوصفتهفي!ف

."القخذوم:القخفودة:فقالالمؤلففشره؟)قخفود(:وقولها

فيوشمرعونويعطمونهأصحابهتخدمهالذيهو:الأثيرابنوقال

.(1)طاعته

يجتمعالذي:"والقخشود:فقالالمؤتففشره:)قخشود(:وقولها

."حوتهالناس

الكا2:"والعابس:فقالالمؤلففشره:فقئد(ولانم!باعالا:وقولها

."العقلوقلةالجهلالىالمنسوب:والفقتد،الوجه

فيفائدةلاالذي:الفقتد،القفقىالكريه:العابس:الأثيرابنوقال

.(2)أصابهييهتركلامه

كأجر.اللهرسولبهوصفتمقاقغتدأمحديثفيماآخرهذا

كفقة:يعني:تززةوكانت:قولهوهيأخرألفاظالحديثفيوأيضأ)3(

للناستجيس،عاملةغعيفةذلكمعوهي،الشباباحتجابتحتجبلا

.والخروجالطهوروهوالئزوزمن،وتخلإمهم

والضبر.الفؤة:والخقد

م!تدير.الجياممنصغيربيت:والقئة،القئةأمامالمتسع:القئةولهتاء

.(1/604)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

.(3/171،475)السابقالمرجع(2)

المثبت.والصواب،وأما"ةالأصلفي(3)
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بم
الهننالعذبالورد

الله!زشوذؤضفتأنةص!ههالأنضايىفيقايلثئنأدتيرؤغن

آزقزبالقجير،ؤلابالطويليتيسن،القؤيميمنزنجغةكان:ققاذ

..................................،القؤفي

فخلإبين:أي:ف!ييين.بالزفلتجقواكأنوهمزادهمقييئ:وفزيميين

والخذب.القخطوهي،الشتةأصابتهم

جانبها.:أي،وكسرهاالكافبفتح:الخيمةر!كو

.الفرال:والخفد

الطريق.القجمنوهو،الرخلينبينماتفريجفيمبالغة:وتقاخت

علىويمتذواينامواحتىويئعلهمئزويهم:أي،الزهطؤيزبفق

.الأرض

ئلآ.سالبنآ:يأ،وثخا

يريد:،زغوتهؤبيم!وهو،اللبنتقاءالإناءغلآيريد:التقاءوغلآه

عندها.وخقفهتركه:أي،وغادرهقلأهأنه

الهرال،منأعناقهناضطربت:أي،تت!اؤكرهن،قفزولة:وجخافآ

القزغى.تعيدة:وغارث،الشقنضدوالفرال)؟(

!عاللهرسولوصفأنه:مالكبنأنس"وعن:اللهرحمهالمؤئفقال"

القون،أزقز،بالقصيرولابالالويلليس،القوممنزئغةكان:فقال

.الصوابهووالمثبت،"والهزل،الهزل"من:الأصلفي(1)
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بمصفته!فيفصل

شبط،ؤلا،قططبخغلين!يت،بالآديمؤلا،الأفققيبالأئتفيىتيسن

زحل.

فقخقا،عقخفااللهزشوذكان:قاتةأبيئنهئذؤقاذ

ؤأقضز،القزئولحيمنأطؤذ،التذيىتيلةالققرتلأئؤؤخفةيتهلألأ

غعيقئةائقزقتإفيالشغر،زجل،القاقمغطيتم،الفشذلمحبيمن

آزقز،ؤقزةفؤإداأدنيهشخقةشغزةئخاوزفلاوإلأ،قزلق

قزدب،غيرفيشؤابغ،الخؤاجبأزخ،الخبينؤاييعغ،القؤفي

..............،اليزنجيزأقتى،الغض!ثيدزةمجزنتيتفقا

شبط،ولا،قططبخغدليس،بالآدمولا،الآفققيبالأبيضرليس

.زحل"

ربيعةعن،مالكحديثمنوالترمذي،"الصحيحين"فيالحديثهذا

عليه.الكلاموتقذم،(1)مالكبنأنسعن،الرحمنعبدأبيابن

مج!اللهرسولكان:هالةأبيبنهنذ"وقال:الثهرحمهالمؤلفقال8

القزئوع،منأطوذالبدر،ليلةالقمرتلألأوجفهتتلآلأفقخمأ،قخمأ

قزلهق،غعيقئهانفزقتإنالشعر،زجل،القاقةعظيتم،الفشذبمنوأقصز

الجبين،واسغ،القونأزقر،ؤقرةهوإذاأدنيهشخمةشعرهئجاوزفلالهالا

اليزيين،أقنى،الغضثئدزهمجزقبينهما،قزفيغيرفيسوابغ،الحواجبآزخ

.(3623)والترمذي،(2347)ومسلم،(5335)البخاريرواه(1)
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بم
الهنىالعذبالمورد

أذغبئ،القختهث!ك،أشئمصيتأقفةتئمقنةئ!خت،تغفوةلؤزله*

الأسئتافي،فققبئ،أشت!ت،القمضييغ،الخذينشفل،الغيتين

فغتلإذالعضؤ،4ضقافيدفتؤجيذغئقةكأن،هتز!قلادييق

الضذيى،ق!يميخ،يلذ!ضلاؤالتطزشؤاءفتقاييهمكا،تادنأ،الخفقي

قؤضوذ،الفتخزيأنؤز،الكزادي!يرضختم،القئيهبينتينماتييذ

ؤالتطنالثذتينيغالي،كالخطتخريبشغروالشزةالقتهتينقا

الضذر،غريفقؤالقئيهتيز،الذزاغينأشغز،ذلكىؤ!يييمقا

!متائلؤالقذقيز،الكقيننشثن،الزاخهت!خز،الرئذئنطويل

القذقينن،ق!يهميخ،الأخقضينخفضان،القضبشبط،فبالأطر2

.......،تكقتآؤتخالو،قفغازاذزاذإذا،القاءغئفماتئئو

شفل،الغيتينأذغبئ،القحيةكث،آشئميتأقفهلمقنهئ!حت،يعفوهنورله

جيذغئقهكأن،القشزبةديميق،الأسنانفقفبئ،آشتصت،الفمضييغ،الخذين

والضدر،البطنشواءفتماسكأ،بادنأ،الخفقفعتلإل،المضةصفاءفيدفيم

الغتخزد،أنؤر،الكزاديسضختم،القنيهتينبينمابعيذ،الصدرخي!يمق

مماوالبطنالثذتينعاري،كالخطيجريبشعروالشزةالف!هبينماموصوذ

زخمت،الرئذينطويلالضدر،عريفق،والغنيهتينالذراعينآشغز،ذلكسوى

خفضان،القضبشئط،الأطرافشائل،والقدمينالكفينشثن،الزاخة

تكقتأ،تخطوقفعأ،زالزالإذاالماء،عنهماتنئوالقذمينخي!ي!ق،الأخقضين
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بمصفته!فصذفي

ضتب،يمنتنخطكأتقاقشىإدا،المشتهدريغقؤلأ،ؤتفمثي

الأزضيىإلىنطزه"،الطزفيخايفق،تجميغاائتق!تائتق!توإذا

تشون،الفلاخطةلطر؟خلئ،4الشقاإلىنطر؟مجنأطؤذ

بالشلايم.تمتةقنؤتئذأأضخابئ"،

التفتوإذا،ضتبمنتئخطكأنمامشىإذا،المشتةدريغقؤنأ،وبمشي

السماء،إلىنظرهمنأطوذالأرضإلىنظزه،الطزفخاففقجميعآ،التفت

."!جم،بالشلامتميهقنويبدأ،أصحابئت!ون)1(،الملاحظةنظرهخلئ

تراءةالبخاركنبنأحمدبنعلىالحسنأئوهذاهالةبحديثأخبرنا

أناسماعآ،اليهئدئالحسنبنزيدالئفنأبوأنا،بدقشقأسمعوأناعليه

بنمنصوربنأحمذالقاسمأبوأنا،البشطامىمحمدبنعمرشخاعأبو

الحسنبنمحمدبنأحمذبنعليئالقاسمأبوأنا،التفجيئطاهرأبيبنمحمد

عيسىأبوثنا،بسخارىالشاشيئ)2(كقيببنالهيثمسعيدأبوأنا،الخرامجيئ

عمزبنجقيعثنا،ويميعبنسفيانثنا،التزمذفيشؤزةابنعيسىبنمحمد

للترمذي""الشمائلفيلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،"يسبق":الأصلفي(1)

قريبآ.المصنفسيشرحهالذياللفظوهو،(8)

الشمائل،نسخفيوقعوكذا،الميموفتحالعينبضم"عمر"،:الأصلفيوقعكذا(2)

الحافظقاللكن،""الميزانفيالذهبيوتبعه""التهذيبفيالمزيأوردهوكذا

القاريعليملاقاله.فيهمابالتصغيرعقير،بنجقيع:"التقريب"فيحجرابن

.(1/31)"الشمائلشرحفيالوسائل"جمعفي
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افننالعذبالموردبم

ولدمنتمييمبنيمنرجلحدثني:كتابهمنإملاءاليخليئالرحمنعبدابن

الحسنعن،هالةأبيابنعن،عبداللهأئخائكتى،اخديمةازوجقالةأبي

جفتةعن-ؤضافآوكان-هندأبيبنهنذخاليسالت:قالعليئابن

.آخرهإلىفذكره،فقخمآقخمآع!برراللهرسوذكان:فقال"خبير،النبيئ

."الشقائل")1(فيتراهكماالترمذئأخرجه

زوجخديجةوالدتهذكرعندنسئهوتقذم،هالةأبيابنهوهذاهنذ

الجملعليمعوشهد،أحدآشهدبل:وقيلبدرآ،شهدإنه:قيلع!يرر،النبي

غمبولابالتضرةمات:وقيلالربير،بنمصعبمعقيلبل:وقيل،يومئذوقيل

!ها.طالبأبيبنعلئبنالحسن4خاوهو،له

!!!

وكيعبنسفيانجدآ،ضعيفالإسنادوهذامنهالمعكوفتينبينوما.(8)برقم(1)

يقبل،فلمفتصح،حديثهمنليسماعليهفأدخل،بوزاقهابتليأنهإلاصدوقآكان

السابق-العليقفيقلناكماعمير:"التقريب"وفي-محمربنوجميع.حديثهفسقط

"تقريب:انظر.مجهولهالةأبيولدمنالتميميعبيداللهوأبو.رافضيضيف

.(142،245،654:)صحجرلابن"التهذيب
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!!لى!إ
!!

.ؤالخقاذالخ!ن:قالؤضاءة

الخاجهمت؟بهيرذؤتئم،الفضيةالفشرلهتئ:الخبينلأئقبئؤا

بالقزفي.ؤضقتةلألقا

اسنيزخا4قغالتطنمجطئم:ؤالجيمالمثقثه4بالثاؤالئخقة

ؤضغفثالئخوذ:ؤفؤ،الففققه4ؤالخابالئودبؤيمزؤى،آشقلإ

به.ؤالتقاؤنللشيئصالاخيقاز:ؤالإززاء،التزيميب

ؤالضقل:-بالقافي-ضققة:ويهزؤى،الزأسيىصغز:ؤالضغقة

التطز،غطيمبأئخلليسن:آكب؟الخامجزةيمنالأضلالحفئققئ

منصقةتيي!ثلافؤكقاتل،الخنتئنئخوقيبشلإيل!ؤلا

.!مجقايه

غلاقة.تهوالخ!نضازكةنة،بالخ!ننالقشفوز:ؤالؤيي!يئم

الؤخه.ي!قهالخشن:ؤالقمي!يئم
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بم
الهننالعذبالمورد

الغين.شؤادةذ!ثي:ؤالذغبئ

التغميفيى،مجئذتفتمياتييالأخقافيخزوثؤالأشقاز:

به:قأزاد،الأفذالث:الشغرلقذاؤيمقاذغقيقا،نآبيثؤالشقز

أشقار؟.شغرفي

أشقز،بالفغخقؤؤفؤالطوذ،:ؤالغينبالغيزؤالغطفث

ؤفؤ،ؤطفث:يىؤاتؤؤفي،قثيتةفئغطقةطولهاقغأنقا:ؤقغتاة

ئضا.أالطوذ

يىؤاتؤ:ؤفي،الضؤبفييخقطؤفؤ،التخؤشئة:ؤالضخل

ؤفؤ،القزسضؤثالضهيللأن؟آئضامئةقربهمثؤفؤ،ضقل

.ؤقؤةةذ!يثبتضقل

الغئقي.طوذ:ؤالشقئ

ؤاخيقالح.ائيقافبفيكثز!:ؤالكثاثةو

الخاجتيننطوذ:ؤييلالخاجتيز،الفتقؤش:ؤالأزخ

أخل!الفثجل:ؤالأقزن.الغيتيزفؤخرإلىؤشئوغفقا،ؤدتمتفقا

لآخر.باالخاجتيز

....................،بزأيي!هغلا:أي؟ؤشقا
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صفاته!ألفاظغريبتفسير:فمذ
بم

خقشائه.منخؤتةقنغلىبكلايمه:أفي؟بهشقا:رؤاتؤؤيي

كلافةتيسن:أفيقذز؟ؤلانرزلا:بقؤلقاقشرئه"ؤالقضل

الكثيز.ؤالهذز:،ئقلئبكثيرؤلا،يمفقئملابقييلي

يقضر؟،تردريهلا:أفي؟يضريمنغئنتقتجفةلا:ؤقؤئها

القخذوئم.:ؤالقخفود.ؤتقتفه*تقائهوتلى،غير؟إلىفتخاوزة

.خؤته"التايشتختمغاتلإي:ؤالقخشود

خشن.أ:ئضزؤأ

الؤخه.ائكافى:ؤائغابي!ن

الققلي.ؤققه،الخفليإلىالقئشوفي:ؤالففيذ

فغطقا.غطيقا:فقخقاؤقخفا

"عظيمأ:المؤلفأ9فقال:فقخماممفخمآ!راللهرسول)كان:قوله

فغطمأ".

ولم،والعيونالفهمدورفيمغطمأعظيمآكانإنما:الأثيرابنوذكر

معوامتلاؤهنئله:وجههفيالقخامة:وقتل،الفخامةجسمهفييخفقتهتكن

والغقابة)1(.الجمال

"جسمه:فيهووقع،(3/194)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

."الفخامة"جسمه:بدل،"الضخامة
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بم
الهننالعذبالمورد

لطويلى.ا:فيلفشذؤا

لشغز.ا:لغقيقةاؤ

المؤلفوفشره،الفغخمةبالذال:يعني،المشذبمنأقصر:وقوله

معالطولالبائنالطويلوهو:الأثيرابنقال.الطولل":"الفشذب:فقال

تجريذها؟عنهاشذبالتيالظويلةالتخلةمنوأصله،لحمهنقمفي

بالطويلليسأنهوالسلامالضلاةعليهصفتهمنوتقدم.وفزقفظعأي

بالقصير.ولا

.الزأس)1(:الهاقة:الخؤهرئقال،القاقةعظيم:وقوله

أنهعليئعن،ختيربننافعطريقمن""المستدركفيالحاكموخزفي

.(2)الرأسضختمكان

فيالرأستائمأي:الأثيرابنوقال.(3)الرأسعظيم:عساكرابنوروى

.تدولره)4(

ئجاوزفلاوإلا،قزقغعيقتهانقزقتإن،الشعر)زحل:وقوله

المؤكففشرهوالعقيقة،تقذمقرحل:ؤقزة(هوإذاأذنيهشخمةشعره

."الشعر"ب

.(0212:ص)يهرللجو"الصحاح":نظرا(1)

.(1944)"المستدركفي"الحاكمرواه(2)

.(3/257)"دمشقفي"تاريخعساكرابنرواه(3)

.!الأصول"جامعفيولا،""النهايةفيالأثيرابنكلامعلىنقفلم(4)
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لم!صيفاتهألفاظغريبتفسير:فصذ

بم

المولود)1(.بشعرتشبيهأغميقةسفيالشعرفيالقزق:الأثيرابنوقال

وصادبقافوروي،بقافينيعني،عقيقته:والمشهور:الأثيرابنقال

أطرافتلهمادخاذالفى:وأصله،عالضغفوالشعرالغميضةأ9:وقال،مهملة

.(2)تغممشعرهيكنلملأنه؟عقيقتهوالمشهور،أصولهفيالشعر

.(3)قزقثم،الإسلامأوذهذاكان:فتيبةابنوقال

.الأذنشحمةإلىوصلإذاالرأسشعر:والؤفزة

،الألوانأحسنوهو،الأبيفالم!تيير:الآزقر:القون()آزقر:وقوله

.تقدموقد

قوله:في"تاريخه"فيعساكرابنذكر:قزن(غيرفيالحواجب)أزفي

فؤيخرإلىوشئوغهماودتمتهما،الحاجبينطوذ:الرتجبئ:الحواجبآزفي

.(4)العين

تالولأن:والقزن،قزنغيرفيشؤابغ:فقالالحواجبوصفثم

قالت:فإنهاقغتد،أموصفظمايخلافوهذا،طرفاهمايلتقيحتىالحاجبان

هالة.أبيابنوصفهكماإلاأراهولا:قال،آقزنأزفي

.(3/277)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

منه.معكوفتينبينوما،(3/275)السابقالمرجع(2)

.(1/495)قتيبةلابن"الحديث"غريب:انظر(3)

.(3/352)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

لأنفث.ا:ليزنجينؤا

ؤشطه.فيؤخذلث،أزنتيهؤبقةوطوذييه:ؤالأقتى

الأزنتهلهثؤإشر2،آغلاقاؤاسئيؤاء،القضتهازتقاغ:ؤالشقئم

قييلأ.

والبلج:،التقبئوت!تح!ثالقزنتكورهالعربكانت:الأضقعيئوقال

.(1)ايقنبينهمامافيكونالحاجبانينقطعأن

طرفهفيطولمعالحاجبفيتقؤس!الرتجبئأنالأثيرابنذكر

.وامتداد)2(

كماغضبإذادمآتمتلىء:أي؟(الغضبتلإزهمجزق)بينهما:وقوله

ذز.إذالبنآالضزعتمتيىء

آشئم(:يتأقلهلمقنهب!حت،تعلوهنورله،اليزنين)آقنى:وقوله

وخذل!آزلتيهودقةطوذ:فيهوالقتا،الأنف"واليزيخيز،:فقاللمؤئففشره

الآزنبةوإشرالث،أعلاهاواستواة،القضبةارتفاع:والشقئم،ؤشطهفي

.قليلأ"

.(3)الأنفرأسناليزيينإن:وقيل:الأثيرابنوقال

.(1/491)قتيبةلابن"الحديث"غريب:انظر(1)

.(7/296)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

.(3/223)السابقالمرجع(3)
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له!عيفاتهألفاظغريبتفسير:ك!مف

بم

.ةغ!ي!اؤ:آفي؟القمؤضييغ

آطزايقا.4تخذؤفؤ،الأسئتافيفيؤالشت!ث

الشزة.إلىالفئهتينقاالف!تلإنالشغز:"ةتز!قلاؤ

الغئق.:ؤايجيذ

.الضوزب:ؤالذفتة

المؤثففشره،المهملةوالعين،المعجمةبالضاد:(الفم)ضييع:وقوله

.،وا!يدغه:أي،الفم"وضليغ:فقال

عظيمتفذحوالعرب:قال.وايح!غه:وقيل،عظيمه:الأثيرابنوقال

.(1)صغيرهوتذئم،الفم

تحذليوهوالأسنانفي"والشتب:فقالالمؤئففشره:)أشتب(:وقوله

.(2)والبريقالبياض:الأثيرابنزاد.أطرافها"

الثتاتابينمافزتجة:-بالتحريك-الققج:(الأسنان)فققج:وقوله

.والزتامجتات

"الجيد::فقالالمؤثففشره:(العضةضقاءفي؟فتة)حيد:وقوله

المؤكففشره،تحتمنوبالمثناة،المهملةالذالبضئمو؟فية،الغئق،

.""الضورةب

والمثبت،"...تحمد"والعرب:الأصلفيووقع،(97-3/96)السابقالمرجع(1)

.""النهايةمن

.(2/035)السابقالمرجع(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يم
الهننالعذبالورد

التذفي.القطيئم:نؤالتاي

فشتزيخيلإ.غيزالقخمالف!تفمي!ذ:ؤالفتماييمذ

ف!تميفبى،غيزتطتةأنئريذؤالضذر؟التطنشؤاءؤقؤئه*:

لبطنه.فشاليففو،عردفقوصذزة،لصذر؟فشاوففو

الثؤلث.غئةخزدقاتتاضيىشديذتغيي:الفتخزدؤآنؤز

الأثير:ابنقال.التذن""العظيمب:المؤكففشزه:)تادن(:وقوله

بعضآ،بعفأعضائهيمسكالذيوهو،بمتقالي!كأردفه،بادن:قاللما

.(1)الخفقمعتدلفهو

فشتزيخيه".غيزالقحم"المستمسك:المتماسكأ9المؤئفوفشر

غيزبطنهأن"ئريد:فقالالمؤلفقشره:والقحدر(البطن)سواء:وقوله

."لبطنهمساوفهوعريفقوصدره،لصدرهمساليفهو،ف!تعيض

واسع.:أيالضدر(؟)ق!ي!يح:وقوله

هي:وقيل،العظامرؤوس:الكزادي!م!:الكزادي!س()ضخم:وقوله

ضختمبهأراد،والقئيهبينوالمزققينكالزكبتين،ضخمينعظمينكلمفتقى

.الأعضاء

خزدماض!يتشديذ:"يعني:المؤئففشره:الفتخزد()أئؤر:وقوله

."الثوبعنه

.(1/071)السابقالمرجع(1)
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!وصفاتهألفاظغريبتفسير:فص
بم

الكفت.ؤايمغ:الزاخؤؤزخ!ث

القييط.:ؤالشثن

غننازتقغقا:الأخقمن:الأخقضينخغضانؤقؤئه":

زوقيؤقذيمئقا،فزتمغديكآنآزاد،القذيمتاطننمنالأزضيى

ديك.بجلانب

وقال."الكفت"واسغ:فقال،المؤثففشره:الزاحة()زخب:وقوله

والكزم)1(.الشخاءعنبهتكئون:الأثيرابن

ورواه:قالففتذها،:أي:الأثيرابنقال:(الأطراف)شايل:وقوله

وحئرين)2(.كجئريل،بمعناهوهو،بالئونبعضهم

الباءبسكون-الشئط:الأثيرابنقالالقضب(:)شئط:وقوله

سامجذيهيريدوالقضبنتؤ،ولاتعقدفيهليسالذيالمفتذ:-وكسرها

.(3)وساقيه

ارتفعما"الآخقص:فقالالمؤئففشره:الأخقضين()خفضان:وقوله

بخلافيزوقيوقد،مرتمغمنهماذلكأنواراد،القدمباطنمنالأرضعن

.ذلك"

الأخقصخفمقكانإذا:فقال،الآغراببئابنوشيل:الأثيرابنقال

."الأصول"جامعفيولا،""النهايةفيهذاالأثيرابنكلامعلىنقفلم(1)

.(2/434)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

.(2/334)السابقالمرجع(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

القذقين،طاهرقفشوخ:يريذ؟القذقينخي!يدقؤقؤئه":

لآفلايي!هقا.لاسئيؤايهقا؟شريغاقزاقزغقيهقات!ضإداقالقاء

واذا،يكونماأحسنفهوجذاالقدمأسفلت!توولمجذايرتفعلمبقدلي

الخقم،فغتدذأخقضهأن:المعنىفيكون،ذئمفهوجذاارتفعأواستوى

.(1)الأولبخلاف

"قمسوح:المؤكفقال:الماء(عنهماتئبوالقدمين)قمي!يح:وقوله

دإفلايي!هما"،لاستوائهما،سريعأمزاقزعلبهماضهمتإذافالماء،القدمينظاهر

الضلاةعليهصفتهوفيعنهما.نتاالماءأصابهمافإذاأفيهماأ)2(،لثمقالقولا

:أي"الكعبينبالمعجمةوروي،المهملةبالشينمنهوى"أنه:والسلام

قليل.لحمهما

والضتم،بالفتحيروى:الأثيرابنقال:قفعا2زالزال)إذا:وقوله

وهو،أالأرضمنلرجلهقالعآ9يزول:أي،الفاكلبمعنىمصدرهوفبالفتح

الفتح.بمعنىوهو،اسمأومصدزإقابالضئم

لابن"الحديث"غريبكتابفيالحرفتهذاقرأت:القزوئوقال

وهو،الآزقركنبخطقرأتهوكذلك،اللاموكسرالقافبفتح)قيعامم:أئبارفي

الضتب،منوالانحدار،ضتب"منتنخط"كأنما:آخزحديثفيجاءكما

فيووقع.()خمص(2/85)"الحديثغريبفي"النهايةفيالعبارةوقعتكذا(1)

.""النهايةمنوالمثبت،"بقدمالأحمص"خمص:الأصل

.السياقيتطلبهازيادةمعكوفتينبينما(2)
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!بصفاتهألفاظغريبتفسيرفصذ:
بم

فيؤتفثيي،مشييههفيتفتذآئة"يمريذ؟تكفؤاتخالوؤقؤئهو:

فختالي.غيزيىفقي

التثئت،يستعملكانأتهأراد،بعضمنبعضهتري!ب،الأرضمنوالتقفع

.(1)شديدةوفبادرةاستعجالمالحالهذهفيمنهتبينولا

فييمتذأنهيريدة:فقالالمؤلففشره:تكفيامم)وتخالو:وقوله

قففوز،غيز،تكفيأ:رويوهكذا،فذامإلىيتمايل:الأثيرابنوقال.يمشيته"

.تقذموقدمهموزآ)2(،يرويهوبعضهم،الهمزوالأصل

غيزليفقفي"يمشي:فقالالمؤلففشره:قؤنامم)ويمشي:وقوله

.فختال"

يمشي"كأنما:روايةوفي،والتثئتوالفينالزفق-الهاءبفتح-القؤن

.الأفونتأنيمطالفوفئتصغيرالفؤيتا")3(

القشي،سريغ:أي؟المغخمةبالذال،ذرتع:الجشية()دريع:وقوله

.الخطؤةواسغ

منه.معكوفتينبينوما)قلع(،(4/151)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(1)

وانظر:.""النهايةمن،لم(والمثبت...يستعملكأنهأنهأراد":الأصلفيووقع

.(1/166)للأزهري"اللغة"تهذيب

!به.عليحديثمن(3637)الترمذيرواهصبب"منينحط"كأنما:وقوله

.)كفأ((4/182)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(2)

.(3/363)"دمشق"تاريخ:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

.لائجذازا:لضت!ثؤا

افننالعذبالمورد

،8"الانحداربالقهمت!تالمؤففقشر:ضتب(منتئخط)كأنما:قوله

)ذرج:قولهوبينليفقفي:أي؟قؤنامم)ويمشي:قولهفيوينظر)1(،تقذموقد

سريع.:أي؟(القشي

،غيرهوشهمبقالخطوويتاج،يمشيففيتئ!تل!كانوقد:الأثيرابنقال

.(2)"ئذليكونهفلائسرعونوأصحابه،هينتهيمشي"كان:آخرحديثفيوورد

ب!ثمقالتطروهو،الفخظمنالمفاعلة:(الملاحظةنظره)خل:وقوله

الضذغ.يليالذيالعين

الزفع.الخففضد:()خاففالطزف:وقوله

ويمشي،أمامهيقدمهم:أي:الأثيرابنقال:(أصحابهقو!ت):وقوله

عليهأخلاقهفصلفيويأتي،(3)خلفهيمشيأحدآتذغولاتواضعآ،خلقهم

.والسلامالصلاة

ألفاظهماختلفت!ضالضحابة:الأصبهانىعبداللهبنأحمذنعيمأبوقال

جسدهنيخجلولقا،وخلاوتهتجلالتهمنالضدورنيزكبيقاوذلك،نعتهني

جليظ.ونغثصفتهضبطفآغياهمالئور،من

!!!

."وينظر":الأصلفيكذا(1)

الأثير.ابنكلامعلىنقفلم(2)

.(2/423)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(3)

http://www.al-maktabeh.com



!!مي!ال

التاميى.آشخغ!عاللهزشوذكان

ؤتميئ،التأشخميإداكتا:!هطايبآبيئنعليئقاذ

.!اللهبزشولياتقيتاالقؤتمالقؤئم

الثه:رحمهالمؤثفقال8

والشلامالضلاةأفضلعليهأخلاقهفيفصل

إذاكتا:طالبابيبنعليقال.الناس!آشجغاللهرسول"كان

.!كل!"اللهبرسولائقينا،القوتمالقوئموتقيئ،التأسخمي

.الشدةمعإلايكونولا،الخوف:-الموحدةبالباء-التأس

وأحمذ،البغوخالقاسمأبورواه؟!هعليئعنالمؤكفذكرهالذيهذا

حارثةعن،إسحالهقابيعنزهير،عن،الضوفىالجبارعبدبنالحسنابن

اتقينا،القوتمالقوئموتعيئ،التأسخميئإذاماكن:قالعليئعن،فضزبطابن

.(1)هنمالقومإلىأقرلتأحدمنايكونفماعيهر،الثهبرسول

عن،إسحالقأبيعن،إسرائيلإلىبسندهالضؤصيىتغقىأبووروى

.(3/582)،النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(2633)""المسشدركفيالحاكمرواه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

لا.:ققاذ،قطشيئاشئلقا،التاسأسئخىؤكان

التاميى.أخقتمؤكان

وكان،كأبحيمالثهبرسولاتقينابدر،يوتمالبأسحضرتقا:قالعليعن،حارثة

.(1)هنمالمشركينإلىأقرقيأحديكنلم،الناسأشدمن

إسحالق،أبيعن،إسرائيلعن،وكيععن"هد!سم"فيأحمدالإماموروى

وهو!يرر،الثهبرسولنفوذونحنبدريومرأيئنالقد:قالعليعن،حارثةعن

.(23اسأتيومئذالناسأشدمنفكانالعدو،إلىأقربنا

قال:قالأنسعن،قتادةإلىبسندهالمالكىمروانبنأحمذوروى

وكثرة،والشجاعه،بالشماحه:بأربعالناسعلى"فضكمت:"بحيراللهرسول

.(3)"شطتلاوشذة،الجماع

:فقالقطشيئأشيلما،الناسأسخى"وكان:اللهرحمهالمؤلفقال+

.وتقذم،لا"

وبفتح،المضمومةالطاءتشديدمعوفتخهاالقافضئم:لغاتفيه:وقط

الطاءوكسروبالفتحالطاء،وإسكانالقافوبفتح،المشددةالطاءوكسرالقاف

الماضي.نقيتوكيذومعناه،المخقفة

.،الناسأحلتم"وكان:الثهرحمهالمؤكفقال"

.(124)""مسندهفيالموصلييعلىأبورواه(1)

.(1/86)"في"مسندهأحمدالإمامرواه(2)

الذهبيقال.(3038/3)و(1623)"العلموجواهر"المجالسةفيالدينوريرواه(3)

منكر.خبرهذا:(6/154)""الميزانفي
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بمأخلاقه!فيك!مف

تضزةله!يئبيثلايخذيىقا،فيالغذزاءيمنختاءأشذؤكان

أخل!.ؤخلإفي

أبوروىما:ومنها،كثيرةوالشلامالضلاةعليهجفمهفيالأحادي!ث

هريرةأبيعن،حازمأبيحديثمن"النبوة"دلائلكتابهفيالأضتقانىلفييم

رحمة،بيثت"إنما:قال؟المشركينعلىتذعوألا،الثهرسوليا:قيل:قال

لهم،اغفر"اللهم:قال،وجههولثمخ،زتامجي!هك!يمرتولما.عذابأ"أئغثولم

.(1)"يعلمونلافإنهم

يخذرها،فيالغذراءمن"حياأشذ"وكان:اللهرحمهالمؤلفقال"

أحد".وجهفيبصزهئثبتلا

التكارة،جلدةوهي،باقيةعذرلهالأنبذلكشثيتالبيهر،:العذراء

البيت.جانبفيللبيهريجعلرت!يد:والجذر

أنس،مولىعبداللهسمعت:قتادةعن،شعبةحديثمنالبخارئروى

فيالغذراءمنختاءأشذ"خيرراللهرسولكان:قالالخذريسعيدأبيعن

.(2)وجههفيغزفناهشيئآكرهإذاوكان،يخذرها

وجهفيبصرهلهميئبتلاختائهمنكانأنه"بحيرعنهوروي:مجتاض!قال

.(3)دحأ

علىمقتصرآ(2599)مسلمورواه.نعيملأبي"النبوة"دلائلفيعليهنقفلم(1)

.الأولشطره

.(0232)أيضآمسلمورواه.(1575)البخاريرواه(2)

.(1/911)عياضللقاضيالشفا"":انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

ئئتقكأنإلألقا،تغض!ثؤلا،ه!ي!فتيتئتمئملاؤكان

يغضبهتفئمتئملئهغضيتوإذا،تئتعئملئهقتكون،اللهخزقاث

أخد.

نسائهمنأحدأكأ!يررالثهرسولأتىما:قالتعائشةعنالشيخأبووذكر

رآهولاكأبحيرر،الثهرسولمنرأيتهوما،رأسهعلىالثوبيريخيمقتعآإلا

.(1)ينم

الا،لهايغضبولا،لنفسهتنتقملا"وكان:الثهرحمهالمؤئفقال8

لغضبهتفملمدتهغضبوإذا،تئتقئمدئهفيكون،اللهخزماتتنتهكأن

احذ".

عن،غروةعن،ش!هاببابنعن،مالكحديثمن"الصحيحين"في

يكنلمماأيسزهماأخذإلاأمرينبينكأ!يرراللهرسولخئرما:قالتعائشة

خزمةئئتهكأنإلالنفسهانتقموما،منهالناسأبعدكانإثمآكانفإن،إثمآ

.(2)"هئلقتنتعتمالثه

تصبيركانلأنه؟لنفسهالانتقاموالشلامالضلاةعليهترك:بعضهمقال

عليه.تجل!قنعلى

فيهجدأ،ضعيفواسناده،(074)"وآدابهرر!ألعالنبي"أخلاقفيالثيخأبورواه(1)

وفيه.كذبوه:(525:)ص!"التقريبفيحجرابنقال،الأسديالقاسمبنمحمد

يخطئ.صدوق:(459:)ص""التقريبفيحجرابنقال،العلاءبنكاملأيضآ

.(2327)ومسلم،(3367)البخاريرواه(2)
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بمأخلاقه!فيفصك

ؤاجد.الخقفيمجئذةؤالضييفثؤالقيكثؤالتييذؤالقري!ث

تزكة.تشتلإصتئملآناكقه"،اشتقاةإفي،قططغاقاغاقيؤقا

فكيف،تعالىاللهحريمانتهاكمج!النبيأدتة:قيلإن:بعضهموقال

؟الانتقاميترك

لهم.واسيخلابآاستئلافآالانتقاميتركإنما:قيل

بعذوأقا،والشلامالضلاةعليهبزمانهمخصو!قوهذا:القرطبىقال

.(1)بوجهعنهيمعقىفلا

.(2)رفكفقد؟كأ!يررالنبيئت!سقنأنأجمعوا:عياضالقاضيقال

وان،مملهاشتهاهإن،قططعامأعاب"وما:الثهرحمهالمؤئفقالء

."تركهيشتههلم

أبيحديثمنوالتسائيئ،والترمذفيداود،وأبي،""الصحيحينفي

اشتهاهإفي،بهأئيإذاقططعامآعابما!عالنبئأنهريرةأبيعن،حازم

.(3)تركهكرههدإن،أكله

الثهيغممنشيءوعيمث،اللهيغئمكقهاالأطعمةلأن؟الظعامت!يعكرهإنما

منفعتهوأوصل،منهقكنهإذ،الثهوشكراكلهطعامآاكلفقنللشكر،مخالف!

وقتفيتستطيبهوقد،عنهوأعفاهمنهمكنهالذياللهشكركرههد!ان،إليه

.(6/191)للقرطبي"مسلمكتابتلخيصمنأشكللما"المفهم:انظر(1)

.(7/293)عياضللقاضي"المعلم"إكمال:انظر(2)

.(0312)والترمذي،(3763)داودوأبو،(4602)ومسلم،(0337)البخاريرواه(3)
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الهننالعذبالموردبم

......................فتيهئا،تاكللاؤكان

إليه.يحتاق!أوآخز

فتيهئأ".يثللا"وكان:اللهرحمهالمؤئفقال+

قال:قالخخيقةأبيعنالأققربنعليئحديثمنالبخارئروى

فتيهئآ")1(.آكل"لا:ء!برراللهرسول

ؤطاءعلىقاعدآاستوىقنكلئ:الفغةفيالمئيهىء:الأثيرابنقال

أخدعلىمعتمدآفعودهفيقاذقنإلاالمئكىءتعرفلاوالعاقةفتمكنآ)2(،

الكيسبهئشذماوهوالوكاء،منوأصلبهالواو،من4بدفيهوالتاء،لث!فيه

تحته.الذيالوطاءعلىبالفعودوشذهاققغذتهآؤكأكأنه،وغيره

الاستكثاريريدقنيعلمتمكنأأقعدلمأكلتإذاإني:الحديثومعنى

م!تؤفزآ.لهقعوديفيكون،بفغةآكلولكن،منه

أهلمذهبعلىتأؤلهالشقينأحدإلىالقيلعلىالائكاءحملوقن

وربما،هنيئآهغي!يمئولاشفلأ،الطعامقخاري(3)يفتئخدرلافإنه؟الظب

.(4)هبتأدى

.(0835)البخاريرواه(1)

الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهايةمنوالمثبت،"متكئآ":الأصلفي(2)

(1/931).

."الحديثغريبفيؤالنهايةمنوالمثبت،"من":الأصلفي(3)

.(1/193)الأثيرلابن"الحديثغريبفي"النهاية:انظر(4)
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بمأخلاقه!فيفصك

.........................يخؤالز،علىتخلؤلا

"خيراللهرسولكان:قالكعببنأئيئعن،ختانابنالشيخأبوووروى

.(1)الطعامعنديتكىءولا،زكبتيهعلىتخئو

يخؤان".علىياكللا"وكان:اللهرحمهالمؤئفتال"

علصثما:أنسعن،قتادةعن،الإسئكافييوشنحديثمنالبخارفيفي

يخؤان،علىأكلولاقطأ،1مزققلهخبيزولا،قطشكزتجهعلىأكل"لجيررالنبى

الضمقر)2(.على:قال؟يأكلونكانوامافعلى:لقتادةفقيل

عليهيكنلمماالمائدة:والإخوانوالخوانالجوان:فزفولابنقال

طعاثم.

.(3)الطعامعلىتجثا"لجيررالنبىأن:داودأبيروايةوفي

مننوعلأنه؟الأرضعلىيدهيضعولا:العربيبنبكرأبوقال

مالك.قالهالاتكاء،

القيئة،فئخفيهفإن،بطنهعلىفئتطحأالرجليهلأنونهى:قال

.(4)بالبدنوالقضزة

.(588)"وآدابهبتيالنبيفي"أخلاقالشيخأبورواه(1)

منه.معكوفتينبينوما،(0715)البخاريرواه(2)

ال!ثيءفيهيؤكلصغيرإناء،والتشديدوالراءوالكافالسينبضمهي:والسكرجة

.(2/384)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر.فارسيةوهي،الأدممنالقليل

.بنحوهر!ئبنعبداللهحديثمن(3773)داودأبورواه(3)

.(8/26)العربيلابن"الأحوذي"عارضة:انظر(4)
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الهننالعذبالورد

تمقة،خئراؤتجذنإ!هلأتمقه"،تفزاؤتجذإن،فتاعيمنتفتيغؤلا

ؤتجذؤإناكقهو،شييرآؤئزخئرؤتجذؤإن،تمقةث!ؤاءؤتجذوإن

به.اكتقىتتتا

.....................،بالزطبالبطبخاتمل

أدبأ.وخمسينمئةمننحوأالاكلآدابفيوجمعث:قال

وجددان،كلهتمرأؤتجذإن،فباحمنيمتنع،ولا:المؤلفقالء

وجدوان،كلهشعيرأوئزخبزوجدوإن،اكلهش!ؤاءوجدوإن،مملهخبزأ

.به"اكتفىلبنأ

:أي،(مباحمنامتنع)ما:بقوله-أعلموالله-اللهرحمهالمؤلفيريد

الملائكة.كفتاتجاةعارضلسببأو،نفسهتغافهلممقامباحمن

بالزطب".البيهيخ"كل:الثهرحمهالمؤئفتال"

،زومانبنويزيذ،غروةبنهشامحديثمنماجهوابنالئرمذفيفي

بالزطب)1(.البيهيخيحل!"اللهرسولكان:قالتعائشةعن،غروةعن

الجزبنربينيجمعقيالثهرسولرأيت:قالأنسعنخقئدوروى

.(2)"اذهخزهذاوبرد،هذابردهذاخز"تكميمر:وقال،والزطب

أيضأداودأبوورواه.ماجهابنعندعليهنقفولم،(1843)الترمذيرواه(1)

(3836).

أصلهأو،صحيحعربي،البطيخ:والجزبيز.(002)""الشمائلفيالترمذيرواه(2)

.(656:)ص"المحيط"القاموس:انظر.فارسي
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بمأخلاقه!3فصك

ؤالغشل.الخفؤاءث!جئؤكان

ؤتئمالذئتا،من!عاللهزشوذخزقي:!ههفزيزةآئوقاذ

الشيير.خئيزمنتشتغ

.،والعسلالخفؤاةئجمث"وكان:الثهرحمهالمؤئفتالء

عائشةعن،أبيهعن،هشامطريقمنوغيرهما"الصحيحين"وفي

.(1)والعسلالخفؤاءئجت!كأطعروالنبىكان:قالت

البارد)2(.الخفؤاةإليهالشرابت!حأكان:روايةوفي

منمج!اللهرسولخرج:هريرةأبو"قال:الثهرحمهالمؤئفقال"

الشعير")3(.خبزمنتشتعولمالذنيا

منمحمدآلشبعما:قالتعائشةعنالأشودطريقمنمسلبموروى

.(4)ضبقحتىالشعيرخبز

خرج:قالهريرةأبيعن،الققبرفيسعيدإلىبسندهالبخارفيوروى

،(1183)والترمذي،(5371)داودوأبو،(4741)ومسدم،(5115)البخاريرواه(1)

.(3323)ماجهوابن،(7562)"الكبرى"السننفيوالنسائي

.(4684)"الكبرى"الس!ننفيوالنسائي،(1895)الترمذيالروايةهذهأخرج(2)

.(9805)البخاريرواه(3)

يومينشعيرخبزمنمجتيمحمدآلشبعما:بلفظعندهوهو،(2970)مسلمرواه(4)

ثلاثةكأخيرراللهرسولشبحما:عنهروايةوفي.عتههاللهرسولقبضحتىمتتابعين

.(0015)البخاريعندوهي،...الشعيرخبزمنتباعأأيام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االننالعذبالمورد

خ!يتفييوقذلاؤالشفزافيالشفزفخفل!آليعلىتأييؤكان

.ؤالقاءالتفزفوئفئمؤكاننآز،ئئوتهمن

الشعير)1(.خبزمنتشبعولمالدنيامنمج!برراللهرسول

ولمع!رزاللهرسولهلك:قالغؤفبنالرحمنعبدعنمجتاضقوذكر

الشعير.خبزمنبيتهوأهلهويشبع

.(2)نحوهعباسوابن،أقامةوأبي،عائشةوعن:قال

والشهرانالشهزمحمدآلعلىيأتي"وكان:الثهرحمهالمؤثفقالء

.والماء"التمزفوئهموكان،نازبيوتهمنبيتفيئوقدلا

أنهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مجتاضبنأنسروى

إلا،لطعايمبنارتوقدما،والهلالالهلالبنحوهاتمزمحمدآلكنا:قالت

فنصيمب،بشاتهمتئعثونالأنصارمندورأهلحولناأنإلاوالماء،الئمرأنه

.(3)اللبنذلكمن

.(9805)البخاريرواه(1)

فيالترمذيرواهعوفبنالرحمنعبدوحديث.(1/141)"الشفا":انظر(2)

.(378)""الشمائل

تريبآ.تقدمفقدعائشةحديثوأما

.(2359)الترمذيرواهأمامةأبيوحديث

.(3347)ماجهوابن،(0236)الترمذيرواهعباسابنوحديث

.(1/134)"النبوة"دلائلوفي،(7/47)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(3)

http://www.al-maktabeh.com



بمأخلاقه!3فصذ

القدته.على!ؤبمكايع،الضذتةتخلؤلا،القدتةتكل

ؤتفتسنؤتجذ،قاتخل،يم!تفقؤلاقاكليفي!لتأتقلا

ؤتجذ.ما

يمفتهييؤتخلإئم،الثؤقيؤتزقغ،التغلتخجفثؤكان

القزضى.ؤتغود"،آفلإ

.!لناه)1(بهن!رجمالناكانلو:فقالتأسئزختم؟""هلأ:روايةوفي

،الثوبوترقغ،النعلتخجف"وكان:الثهرحمهالمؤلفقال*

."المرضىوتغود،أهلهقفتةفيوتخدئم

قالت:عائشةعن،أبيةعن،عروةبنهشامإلىبسندهغ!اكزابنروى

أحذكميعملكمابيتهفيويعمل،ثوبهوتجيط،نغلهتخمحفكأخيررالنبيئكان

.(2)بيتهفي

.(3)نفسهويخدم،شاتهتخلبكان:عائشةعنغفرةحديثوفي

.(4)ثوبهتفييكان:عائشةعنالقاسمحديثوفي

.(4/051)دمثق""تاريخفيعساكرابنالروايةهذهأخرج(1)

.(0464)أيضأحبانابنورواه.(4/59)عساكرلابندمثق""تاريخ:انظر(2)

.(5675)حبانوابن،(343)""الشمائلفيالترمذيرواه(3)

اللهرضيعائشةعنالقاسمطريقمن(4/58)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)

رضيعائشةعنعمرةطريقمن(343)برقم""الشمائلفيالترمذيورواه.عنها

عنها.الله
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الهننالعذبالموردبم

ؤأ،غييئيمندغاةقنيمجيمثتؤاضغا،التاميىأشذؤكان

شري!.أؤ،4ديميآؤ،قمير

تجتائرفئم،ؤتشقذ،قزضافئمؤتغود،القشلإينث!جئؤكان

لففيهه.قيكاتقالثؤلايققر؟،قعيزاتخمزلا

....ؤالجقاز،،ؤالتغقةؤالتييز،،القزشتزكهمثؤكان

فياللهرسولكان:عائشةعن،أبيهعن،ئزذةأبيعنتنريذ،وعن

يخذقتهم)1(.يعني،أهلهقفتة

دغاه،قنئجيب،تواضعأالناسأشذ"وكان:اللهرحمهالمؤئفقالء

."شريفأو4دييأوفقير،أوغنيئيمن

قزضاهم،وتغود،المساكينئجمث"وكان:اللهرحمهالمؤئفتال"

يففيهه".ميكأتقابولا،لققرهفقيرأتخعرولا،جنائزهموتشهد

ضعفاءيأتيخرزاللهرسولكان:قالأبيهعن،(2)فيتحبنشفلرروى

.(3)جنائزهموتشهد،مرضاهموتعود،وتزورهمالمسلمين

والحمار،والتفلةوالتييرالفرسيركب"وكان:اللهرحمهالمؤتفقال+

عن،بردةأبيعن،يزيدطريقمن(4/59)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

عنالأسودطريقمن(4805)البخاريورواه."أبيه"عن:قولهدون،عائشة

عائشة.

.أثبتناهماوالصوابخطأ،وهو،"حنيفأبيبن!سهل:الأصلفي(2)

.(4/81)"دمشق"تاريخفيعساكروابن،(3735)""المستدركفيالحاكمرواه(3)
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بمأخلاقه!فيفصذ

ص،صص*صصه*.ص
....................،غيزةأؤ،عئدهخلفهويرد!

."غيرهأوعبدهخلفهؤيزدف

والبعيز،خيلهبابفيالفرسركبوالشلامالضلاةعليهأنهتقدمقد

.حميرهذكرعندوالحماز،حتيقيوموالتغقةهاجر،تقا

على"لجبررالنبيئليذلهتكنت:قالمعاذحديثمن"مسلم"كتابوفي

.(1)الحديثالعباد؟"علىاللهحقما"تدري:فقالغقير،:لهئقالحمار

ويجيب،الحماريركبع!يراللهرسولكان:قالأنسعنمجتاض!وذكر

عليه،ليفمنبخئلقخالومحمارعلىفزئطةبنييوموكانالعبد،دعوة

.إكالهت)2(

الوهابعبدبنيحمىزكرئاأبوجمع،(غيرهأوعبدهخلفهلإئردف:وقوله

مج!النبىأنبرواياتهفيهفذكر"خيرر،النبيئأردفهقنأساميفيهكتابآقئذةابن

جعفر،بنوعبذالله،الحسينأووالحسن،وعلئا،وغثمان،بكرأباخلفهأردف

ويزيدذر،وأبا،جبلبنومعاذ،ومعاوية،وأسامة،الفضلوأخاهعباسوابن

بنوسلمة،الثقفىشؤيدبنوالشريد،الضحاكبنوثابت،شزخبيلابن

العا!أبيبنوعلئالربير،بنوعبدالثهتئضاء،ابنوشقيل،طلحةوأبا،الانمؤع

وعؤيمز،غخلانبنوصذئ،الهذليعقيربنوآسامة،وجابرآ،طرعالربيابن

.(1270)برقمالبخاريورواه.(33)مسلمرواه(1)

،(333)""ال!ثممائلوفي،(1701)الترمذيورواه،(1/131)"الثفا":انظر(2)

.(1784)ماجهوابن
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افننالعذبالمورد

."يلقلائكهطفري"خفوا:ؤتفوذ،خفقةتفمثيآخذاتآغولا

.............،القخضودتؤتئتيلىالضولهتؤتفت!ن

،هريرةوأبا،ختيربنوخؤات،غبادةبنسعدبنوقيس،الغخلآنىعبداللهابن

أبيبنتوآمنة،ختيئبنتوضفتة،المطلبعبدبنيمنوغلامآ،إتاسوأبا

اليقارتة.الضفت

"خفوا:ويقولخلفهيمشيأحدأتآع"ولا:اللهرحمهالمؤئفقالء

.،للملائكةطفري

قال:قالجابرعنالغتنريلئيئيإلىبسندهالأصبهانيئنعيمأبوروى

.(1)"للملائكةطفريوخفوا،أمامي"امشوا:"خيرراللهرسول

أعدائه.منتخرسونهالملائكةلأن:نعيمأبووقال

زئيئما:قالعمروبنعبدالثهحديثمنوالنسائيئداودأبيكتابوفي

.(2)رجلانغمتهتطأولا،قطمتكئآيأكلع!برراللهرسول

.القخضوف"ليت!مبو،الفهموف"وتفتس:اللهرحمهالمؤلفقال+

:قالأنسعن،ثابتأبيبنحبيبطريقمنالشخيرابنحديثفي

.(7/171)الأولياء""حليةفينعيمأبورواه(1)

.(3770)داودأبورواه(2)

فيأنهوالمع!ى،رجلانخلفهالأرضيطألا:أي،"رجلانعقبهيطأ"لا:وقوله

"عون.تواضعآآخرهمفيأوالجمعوسطفييمشيبل،القومقداميمشيلا

.(01/761)المعبود"
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بمأخلاقه!فيفصذ

ييقا،التقنئزوديمقؤهيئ،الجتزةإتيهالقتايرأخهمتؤكان

ؤتتاضق.خفزة

ؤزتما،الأيقنيخئضر؟فيتفتشة،يمئةقضة،يضةؤخاتفة

الأيشر.فيتبشة

الضوف)1(.س!فدع!يرراللهرسولكان

منوهي،الجتزةاليهالقباسأحهمت"وكان:الثهرحمهالمؤلفقالء

.ؤتتاضق"خفزةفيها،اليمنئزود

أحمثكان:قالأنسعن،قتادةطريقمنوغيرهما""الصحيحينوفي

الحتزة)2(.كأبحيرراللهرسولإلىالفباس

أخضز،ثو!:-راءثم،الموخدةالباءوفتح،الحاءبكسر-والجتزة

.(3)الذاوديقاله

وجتزات.جتر:الجتزةوجمع،فخطط:غيرهوقال

فيتفت!ه،منهقضة،يضةمن"وخاتمه:اللهرحمهالمؤئفقالء

.الأيسر"فيتبشهوربما،الأئقنيخنجره

الأولياء"حلية"فينعيموأبو،(1/454)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

.(75-4/74)"دمشق"تاريخفيعساكروابن،(5/63)

والترمذي،(5564)داودوأبو،(0792)ومسلم،(5476)البخاريرواه(2)

.(5153)والنسائي،(7871)

.(8/41)للعيني"القاري"عمدة:انظر(3)
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الهننالعذبالموردبم

اللةآتاةؤقذ،البوعمنالخخزتطيهغلىتغج!ثؤكان

الآيخزةؤاختازتأخذقاأنقأتىكققا،الأزضيىخرائننققاييخ

الذنيا.على

وصفيه.خاتمهذكرتقدم

.8الجوعمنالحجزبطنهعلىتغجب"وكان:اللهرحمهالمؤئفتال+

حفرتقا:قالجابرعن،المكيئأيغنإلىبسندهأحمذالإمامروى

فقكثواشديد،تجهدوللمسلمينمج!مررللنبيئخضل،الخنددقوأصحائهع!ي!لنبى

.(1)الجوعمنحجرآبطنهعلىع!يررالنبيئزتطحتىطعامآيجدونلا

:قالطلحةأبيعن،مالكبنأنسعنللتزمذي"الشقائل"كتابوفي

مج!يرراللهرسولورفع،حجرآئالونناعنفرفعنا،الجوع!عاللهرسولإلىشكونا

.(2)حجرينبطنهعن

فأبى،الأرضخزائنمفاتيخاللهآتاه"وقد:اللهرحمهالمؤتفقال*

.الذنيا"علىالآخرةواختاربأخذها،أن

"أتيت:"لجيرراللهرسولقال:قالجابرحديثمنختانبنالشيخأبوذكر

.(3)"جبريلبهاجاءآئققنرسعلىالدنياخزائنبمفاتيح

.(3/130)""مسندهفيأحمدالإمامرواه(1)

.(2371)""الجامعفيأيضآالترمذيورواه،(372)""الشمائل(2)

،(5281)البخاريورواه.(849)"وآدابه!عالنبي!أخلاقفيالثيخأبورواه(3)

خزائن=بمفاتيحأئيتنائمأنا"وبينا:بلفظمرفوعآهريرةأبيعن(523)ومسلم
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بمأخلأقه!فيفصك

ؤتقضزالضلاةؤئطيلالقغؤ،ؤيمعلئالأيهزئكثزؤكان

الخطتة.

بسنده(9)القاضيإسحالقبنإسماعيلإسحالقأبيكتابفيؤزوينا

نأع!برراللهرسولمولىمؤيهئةأبيعن،العاصبنغفروبنعبداللهإلى

والخفدالدنياخزائنمفاتيخأوتيتقدإني،مؤيهتةأبا"يا:قالكأ!ي!رالثهرسول

مؤيهتة:أبوقالالجنه"ثم،ربيلقاءوبينذلكبينخترت،الجنهثم،فيها

:قال،الجنهثمفيهاوالخفدالدنياخزائنمفاتيحفخذوأميأنتبأبي:فقلت

مج!رر،اللهرسولؤحعثم،"الجنةثمربيلقاءاخترتلقد،مؤيهئةأباياوالله"لا

والشلام)2(.القحلاةعليهذلكؤتجعهفيفتوفي

ؤيطيلالقغو،ؤيقلالذكر،ئكثر"وكان:الثهرحمهالمؤلفقال"

."الخطبةؤيقضر،الصلاة

عبداللهعن،غقيلبنيحيىحديثمن""المستدركفيالحاكموروى

.يدي"فيفوضعتالأرض-

.(1/471)القديرلما"فض.وسوادببياضمختلطلونه:أي"أبلق":وقوله

التصانيف،وصاحب،بغدادقاضي،المالكي،إسحاقبنإسماعيلإسحاقأبو(1)

وله،مالكوحديثأيوبحديثوجمع،"المسند"صنف،(!991)سنةولد

سنةالحجةذيشهرفيفجأةتوفي،مثلهإلىيسبقلم"القرآن"أحكامكتاب

.(13.339)للذهبيالنبلاء"أعلام"سير:انظر.(!282)

"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(3/489)أحمدوالإمام،(78)الدارميرواه(2)

(7/162).
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بم
الهننالعذبالورد

فتؤايملكانآتةقغ،بشزاؤأخشئفئم،تتشفاالتاميىائمث!

العكر.دآيتمالأخرافي

الكريقة.الزيخؤتكزة،الظي!تث!جئؤكان

،الصلاةويمطيلالفغو،ويمل،الذكريكثركأ!برراللهرسولكان:قالأؤفىأبيابن

لهمتفرغحتىوالأرملةالعبدمعيمشيأنت!تئيهفولا،الخطبةوتقعمر

.(1)حاجتهممن

الخذليي)2(،سعيدأبيعن،عتتةأبيأأبنعبداللهطريقمنأيضآورواه

.ئخرجاهولم""الصحيحينشرطعلىصحيح:وقال

.(4)أقامةأبيعنغالبأبوورواهالئ!ائى)3(،نحوهوروى

."الكريهةالزيحويكره،الظيبيجمث"وكان:اللهرحمهالمؤلفقال+

عن،ثابتحديثمنالنساء""مجشرةكتابفىاللهرحمهالتسائيروى

وججل،والاليبالنساءالذنيامنإلى"حئمت:كأبح!رراللهرسولقال:قال،أنس

."الصلاةفيعينيفزة

ولمالشيخينشرطعلىصحيح:وقال،(4225)المستدرك"فيالحاكمرواه(1)

.يخرجاه

.الصوابوهو،منهمعكوفتينبينوما،(4226)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

!ه.أوفىأبيبنعبداللهحديثمن(4141)النسائيرواه(3)

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(5381)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(4)

(4/57).
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بمأخلاقه!فيفصذ

بشزه*تطييؤلا،القضليآفلؤئكرئم،الشزفيأفليتأتفث

غقيه.تخفوؤلاأخلإ،غن

الضتعى،سليمانبنتجعفررواهالمنذر)1(،أبوشلأمثابمبعنذلكروى

الذنيا")2(."من:يذكرولم

."الفضلأهلؤيكرم،الشزفأهل"يتأتف:الثهرحمهالمؤلفقال8

أبي،بنعليبنالحسنقالالتراء:بنأحمدبنمحمدالحسنأبوقال

ويؤليه،قومكلكريميكرمكان:فقالع!يرر،اللهرسولعنأبيسألت:طالب

.(3)عليهم

بعفبيوته،مج!يررالنبيئدخل:قالجريرعنختانبنالشيخأبووذكر

ورمىثوبهفأخذ،!عالنبيئفأبصره،البيتخارججريرفقعد،البيتفامتلأ

.(4)وقتلهوجههعلىفوضعهجريرفأخذه،هذا"على"اجلس:وقال،إليهبه

تخفوولاأحد،عنبشرهتطوي"ولا:اللهرحمهالمؤئفتال"

.(5)أبيهعنعليبنالحسنقاله،"عليه

.(3939)النساء(عشرة)كتابفي""المجتبىفيالنسائيرواه(1)

.(0394)النسائيرواه(2)

"الطبقاتفيسعدابنورواه.(17!كاوآدابه!بالنبي"أخلاقفيالشيخأبورواه(3)

فيوالبيهقي،(22/157)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(1/423)"الكبرى

أبيه.عنعليبنالحسينحديثمن(1/289)"النبوة"دلائل

.(7)"وآدابه!عالنبي"أخلاقفيالشيخأبورواه(4)

="الطبقاتفيسعدابنورواه.(17)"وآدابهفيالنبي"أخلاقفيالشيخأبورواه(5)
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افننالعذبالموردبم

..خقا،إلأتفوذؤلاتفرخ،يئيهزةقلا،الفتاخالقي!تتزى

يمزح،ئنكرهفلاالمباحالتعب"يرى:اللهرحمهالمؤئفقال*

.حفا"إلايقولولا

.(12اقلخالناسآفكةع!برراللهرسولكان:قالجتادةبنحئشيئروى

غخلآنبنومحمذ،عباسابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودوروى

عنكفهم،أنسعنيح!يرينبنوأنس،هريرةأبيعنالققبرقيسعيدعن

.(2)"اقحإلاأقولولا"أمزح:قالأنهع!برراللهرسول

صغيرأ،وكانعقير-لأبيقولهمن"الصحيحين"فيمامراحهجملةفمن

.(3)"؟زيغئلافعلماغمير،"أبا:-مالكبنأنسأخووهو

فيوالبيهقي،(22/157)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(1/423)"الكبرى-

أبيه.عنعليبنالحسينحديثمن(1/289)"النبوة"دلائل

قال،فخارقبنخقيةوفيه،(3/372)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

يجوزلا:قالحبانابنأنالجوزيابنونقل.الحديثيفح:الدارقطني

.(2/431)"الاعتدال"ميزان.بهالاحتجاج

.(4/35)دمق""تاريخفيعساكرابنعباسابنحديثروى(2)

.(0199)برقمالترمذيهريرةأبيحديثوروى

قال،(2/343)"الرجالضعفاءفي"الكاملفيعديابنأنسحديثوروى

معشرأبيعنبكارابنيرويهإنماالمتنوهذا،باطلالحديثوهذا:عديابن

لهدخلفلعلهتعمد،عنبرابنيكنلمفإن،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن

حديث.فيحديث

!ته.أن!حديثمن(0152)ومسلم،(5778)البخاريرواه(3)
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بمأخلاقه!فيفصذ

صغير.غضفور:والئغيز

خامجلوك"إنآ:فقالع!يرر،النبىاستخغلرجلأأنأنسعنحميدوروى

إلاالئودقتيذ"هل:فقال؟الناقةبولدأصنعوما:فقال،"التاقةولدعلى

.(1)"!؟الإبل

فقالت:كأبجررالنبىعجوزأتت:قالالحسنعنللترمذي""الشمائلوفي

الجنةإن،فلانأم"يا:فقال،الجنةيديخلنيأنالثهاذع،اللهرسوليا

ز!جعوهيتذخلهالاأنها"آخبيروها:فقال،تبكيفولتغحوز"تذخلهالا

الآية(آئراتا!عرئااؤاكتمي!هتفغجت!:آثفإنقثأ!ثقاآتإ!:قال"تعالىالثهشاءإن

.(2)137-35:الواقعةا

عبدبنثضعتةهذهالعجوزأن:الحديثطلبةبعضبخطورأيت

.(3)العوامبنالرتيرائموهي،عنهاورضيعلأي!النبيعفةالمطلب

.(4)"الأذنينذا"يا:مج!مررالثهرسولقال:قالأنسعنعاصموعن

وكان،زاهرآاسمهكانالباديةأهلمنرجلآأن:أنسعنثابتوروى

.(9911)والترمذي،(4998)داودأبورواه(1)

مرسل.وهو،(241)""الشمائلفيالترمذيرواه(2)

القاريعليملاقال.(2/854)بشكواللابن"المبهمةالأسماءؤغوامض:انظر(3)

بتعددالجمعويمكن،غيرهاانهاسيأتي:(901-9/081)"المفاتيح"مرقاةفي

أعلم.والله،الواقعة

.(9921)والترمذي،(2005)داودأبورواه(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

إتيه.الفغتلإيىقغلإزةؤتقتل

.يي!تفقؤلاقاكليفيغقيهئمتزتمغلاؤإقاء،غبيذتة

.............،لئهغقليغيرفيث!قؤتهوتفضيلا

!اعه،تجيحوهوعبهررالنبيئفأتاهديميمآ،وكانويممارحهئجئه"لجيرراللهرسول

ع!رر،النعيئفرأىالتفتثم،أزيحمفني:فقال،الرجللئجرهولاخلفهمنوفاحتضنه

:يقولع!يررالنبيئوجعلع!يرر،اللهرسولبضذرظهرهويفضقيألولافجعل

كأخبرر:اللهرسولفقال،كاسدآتجذنيإذن:الرجلفقالالعبد؟"يشتري"قن

.(1)"غالياللهعندأنت"لكن

تكاربنالربيروقال،الخطميجعفرأبيإلىبسندهعساكزابنوروى

سعد،بنوالليثطتهيغةابنحدثني:ؤفبابنقال:له""المراحكتابفي

غفزة،أبايمكتىكانرجلآإن:الخطميئجعفرأبوقال:قزؤةأبيابنعن

الرجلفضربغفزة((أم"يا:عمرةلأبيقالكألجيررالنبىأنقزؤةأبيابنوذكر

ظننتمااللهرسولياوالله:قال،""مه:ءبحبرراللهرسوللهفقال،قذاكيرهعلى

.(2)ةزفغأئميا:ليقلتتقاامرأةأنيإلا

.امرأةث!خ!ي!فأنيظننت:قزؤةأبيابنروايةوفي

واماءعبيذله،اليهالفغنلإرقغلإرة"وتقتل:اللهرحمهالمؤئفقال*

دئه،عمليغيرفيوقثلهيمضيلا،قفتسولاقكلفيعليهميرتفعلا

.(042)""الشمائلفيالترمذيرواه(1)

.(44-4/43)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)
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أخلاقه!فيفصك

يمئة.لأفل!أوله"لائذييقاأؤ

بم

.زغاها"ؤقذإلأنتيئمن"قا:ؤقاذ،الغتتمزغى

منه".لأهلهأو،لهئذلافيماأو

قدإلانبيئمن"ما:وقالالفنم"زغى:اللهرحمهالمؤئفقال"

.(1)"هازغا

:قالالخذرفيسعيدأبيعن،غطتةإلىبسندهخقيدبنغئذروى

"الشيهينة:مجيهرراللهرسولفقال!رر،اللهرسولعندالغنموأهلالإبلأهلافتخر

."الإبلأهلفيوالختلآءوالقخز،الغنمأهلفيوالوقار

وأناوئيثت،لأهلهغنمآتزغىوهوموسى"ئجث:مج!يرراللهرسولوقال

.(2)"لأهليغنمآأرعى

سمعت:قالهريرةأبيعن،عالعابنسعيدبنغفروبنسعيدوروى

لأهلأرعاهاكنتوأنا،الغخرعىإلانبئااللهبعث"ما:يقولكأ!يررالثهرسول

.(3)ماجهوابنالبخاريأخرجه."بالقزاريطمكة

!ه.جابرحديثمن(5002)ومسلم،(3225)البخاريرواه(1)

.(898)برقم"مسندهمن"المنتخبفيحميدبنعبدرواه(2)

"وبعثت:الأصلفيووقع.(19371)برقم"الكبرى"السننفيأيضآالنسائيورواه

."الكبرىو"السنن""المنتخبمنوالمثت،"لأهليغنمآراعيوأنا

!نه.هريرةأبيحديثمن(52)ومسلم،(1274)البخاريورواه

.(4912)ماجهوابن،(4312)البخاريرواه(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

،!عاللهزشوليخفقيغناقنغ"هللازضيئغائشةؤشئقت

يرضاة.ؤتزضى،يقضبهتغض!ث،ائفزآنخففه"كان:ققات!ت

.(1)موضع:قراريط:الخزبيابنقال

!ر،اللهرسولخفقعنعائشة"وشيلت:اللهرحمهالمؤئفتال"

."لرضاهويرضى،لغضبهيفضب،القرآنخلفهكان:فقالت

!يور،الثهرسولخلقعنعائشةشئلت:قالالذرداءأبوروى

.(2)فذكرته

ؤآلذين!:قولهإلى(!قذآقلح:سورةأتقرؤون:بعفالرواياتفيثم

.(3)!عاللهرسولكانهكذا:فقالت19-1:المؤمنون(أمجايبهونصحقؤتهئمعكممز

!قإئكلغلي!تي:تعالىقولهفيغطئةعن،قززوقيبنالفضيلوعن

.(4)بالقرآنأ؟قي:قال14:القلماله!9كص"ء

.(12/79)"القاريو"عمدة،(4/144)"الباري"فتح:انظر(1)

والطحاوي،(3/630)"والتاريخ"المعرفةفيالفسويسفيانبنيعقوبرواه(2)

،(72)"الأوسط"المعجموالطبراني،(11/265)الآثار"مشكل"شرحفي

.(031-1/930)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي

قالت:أنهاوفيهمطولآ،عائشةعنعامربنهثامبنسعدعن(746)مسلمورواه

.القرآنكانفياللهنبيخلقإن

.(12)"وآدابهه!غالنبي"أخلاقفيالشيخأبورواه(3)

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(1/031)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(4)

(3/038،382).
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بمأخلاقه!فيفصك

ديتاخاق!ي!ثقاقاذ:!ههقايلثئنري!تأغنؤضخ

قطزائخةشمضثؤلا،!أاللهزشوليكفتمنألتنخريزاؤلا

أ!عاللهزشوذخذفتؤتقذ،!اللهزشولير،يخؤيمنآلهتهمتكالتت

قغف!تلتم:قغفئة4يشئيؤلا،قطأخ:ليقاذقما،سميينغشز

.ؤكذا؟كذاتغن!تألا:آنغنةتئم4يشيئؤلاكذا؟

قميسئتما:قالمالكبنانسعن"وصخ:اللهرحمهالمؤئفقال*

كانتقطرائحةشتقصثولا،!ك!اللهرسولكفتمنالبنحريرأولاددماجأ

فماسنينعشر!عاللهرسولخذمتولقد.!عاللهرسولرائحةمنأطبهمت

لشيءولاوكذا؟كذافعلهمتلم:فعلئهلشيءقالولا،قط،أخ:ليقال

.وكذا؟"كذافعلتآلآ:أفعلهلم

.(1)سنأعنثابترواه،عليهمتفقهذا

لي!يين)2(.تسعري!أكالثهرسولخدمت:بعفطرقهوفي

.الذالتفتحوقد،مغزبفارسيئوهو،الحريرغليظ:والذيباج

تنوين،غيرمنالفاءبفتحعامروابنكثيرابنقرأ،لغاتفيها:وأف

الفاءبكسرالباقونوقرأ،التنوينمعالفاءبكسرعاصموحفمعننافعوترأ

فيل.إذاالأصاجؤشخ:وقيل،والئكزهالتقمخر:ومعناها،(3)تنوينغيرمن

.(2330)و(9230)ومسلم،(5691)و(3368)البخاريرواه(1)

.(9230)مسلمرواه(2)

.(43،597.و379،429:ع)مجاهدلابن""السبعة:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنيالعذبالمورد

الأفغالي،ؤقخايم!ن،الأخلاقيله*كقاذتغالىاللةتجقغقذ

ؤالقؤز،التخاةييهؤقا،ؤالآيخرينالأؤيينمجفتمتغالىاللهوؤآتاة

بلادفينشأالتشر،يمنله"فغقتمؤلا،تكئ!ثؤلاتقزألاأقيئؤفؤ

الغاتمين،يمنآخذايمؤبلئمقااللةآتاة،ؤالضخازىالخفلي

دآيقةغقئهاللهقضقؤاث،ؤالآيخرينالأؤلينتجميععلىؤاختازة

الذين.تؤيمإلى

!!!
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!!مب!*+*-!

اتديالغيزير،ائفزآن:دلالايهؤآؤضح،فغجرايهآغطمتمن

خيهيممنتنيزيل،خفعهيمنؤلاتذيهتينمنالتايئتأييهلا

تأئواآنمئف!يغآؤالئقغاء،ؤختزالفضخاء،أغخراتدي،خجيلي

،الفشركونلبماغخار؟ؤشهذ،آتؤأؤ،بشوزةأؤ،يمثلإشؤليبغشر

.ؤالففجذونالخاجذونبجذيهؤأيقن

قأزافئم،آتةيمرتفئمآن!اللهزشوذالفشركونؤشآذ

تغاتى:بقؤيهدالفر2ؤفؤ؟يزقتيزضازختىقانشقالققر،نقاق!ثئنا

.11:القمر9(آنقمروآلنث!قآفصاعة،آقتزبحئ

الله:رحمهالمؤكفقال+

فعجزاته"في"فصل

فأراهم،آيةئرتهمأنالمشركون"وسأل:الثهرحمهالمؤئفقالء

ةأ!زلتغ:!بقولهالمرادوهو،يزقتينصارحتىفانشق،القمرانشقاق

.،11:القمر1(آفقمزؤآدنمثقآ!ئماعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


افننالعذبالوردبم

(2عمروابنمسعود)1(ابنعنالقمرانشقالق"الصحيح"فيوزوقي

(6)فطيمبنوختير(5)حذيفةانشقاقهحدي!ثوروى،(4)عباسوابنوأذيى)3(

الخئمينقلكذلكثم،التابعينمنأمثائهمالصحابةعنكذلكوزؤى،وغيزهم

المتواتر،!الثهكتابفيجاءمامعإليناانتهىحتىالكثير،والعددالغمير

اليقين.العلمبهحصلفقد

أهلمشاركةتقنرمكانلو:قالوا!انهم،الملاحدةمنكثيرواستبعده

ذلك.إذراكفيالأرض

واحد،قطقعفيالأرضأهلاستوىلوتفزمكانإنماهذاأن:وأحيبوا

الكسوفويكون،آخرينعلىطفوعهقبلقومعلىتطفعفإنه،كذلكوليس

وتوقرتان!ثمقاقهزمنطاللوأيضآوتفزم،آخرينعنديكونولا،قومعند

مف،طلبوهقصيرزمنكانوإنما،ذلكيكنولم،إليهالنظرإلىالذؤاعي

الجبل،وراءيفقة:لهفقتينفانشق،بمنىذلكوكان،طلبهقنفشاهده،فآزاهم

.(0280)ومسلم،(3437)البخاريرواه(1)

.(1280)مسلمرواه(2)

.(2280)ومسلم،(3438)البخاريرواه(3)

.(2803)ومسلم،(3439)البخاريرواه(4)

"المستدركفيوالحاكم،(34798)شيبةأبيوابن،(5285)الرزاقعبدرواه(5)

(0588).

.(3289)الترمذيرواه(6)
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بممعجزاتهيطنصك

إلىفبغئوا.الآفاقإلىسحرهتئفغفما،محمدشخزنا:فقالوا،دونهولهفقة

وهو،وصاعقةنجمينقمررولم،ذلكغاتئواأنهمفأخبروهم،مكةآفاق

البعض.دونبعفالناسذلكويشاهد،سمائيئ

وفغرضوننائمونئئوتهمفيالليلفيالناسوعادة،ليليةآيةوهذه

السماء.إلىالالتفاتعن

حائلآ.أوسحابأظتهذلكرأىمنيكونأنوتختل!

أهلجميعبقمزفالوقتذلكفيالعادةخزنيكونأنورتختمل

التيالآيةهذهمكةأهللتخمن؟الشاعةتلكفيإليهالالتفاتعنالأرض

طلبوها.

أبيجبلعلىالآخرونصفه،قيئقاغعلىنصفهئرىكان:قيلثم

فتيسيى.

أرقيليلةكانذلكأنعباسابنعنعطاءإلىبسندهلغيمأبووروى

فعلىالقزؤة)1(،علىونصفآالضفا،علىنصفآ:نصفينالقمرفانشق،بغشزة

مكة.بلدبنفسالانشقاقيكونهذا

وآية،غطمىمعجزةالقمرانشقاق:العربيبنبكرأبوالقاضيقال

.(2)"رجفلا"أنوارفيئتناهامعجزةألفمنع!مررلمحمدكبرى

.بنحوه(452)"النبوة"دلائلفينعيمأبورواه(1)

.(12/175)الأحوذي"عارضة":انظر(2)
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الهننالعذبالوردبم

الأزضن،ليزؤىتغالىاللهص"إن:!اللهزشوذؤقاذ

ليزوقيماأقييففذؤشتئفغؤقغاليتها،قشارققاقزأيث

.يمنها"

ؤالقغرلمحب،القشرقيأقضىتقغأقيهففكبأنقؤته"اللةؤضذ!ق

الشقالي.فيؤلاالخئولمحبفيتئتثي!زؤلم

غقيه،ؤقاتمالمئتز،اتخذقققا،جةثجإلىتخال!ثؤكان

كقاصفئؤكان،فائترقة!!ليهتجاءختى،اليشاليخيينالجذغخن

شكن.ئئم،ئ!ك!ثاتلإيالضبيئصص

ليزؤىالله"إن:!عاللهرسول"وقال:اللهرحمهالمؤكفقالء

.منها"ليزويماأمتيففكوشتئفغ،ومغاربهامشارقهافرايث،الأرض

ولم،والمشرقالمفربأقصىبلغأمتهففكفإن،قولهاللهوصذق

."الشمالفيولاالجنوبفيينتشر

عن،أسماكأأبيحديثمنوالترمذفيداودوأبومسلمرواهالحديث

.(1)الحديث"الأرضليزوىالله"إن:ع!يرراللهرسولقال:قالثؤبان

المئتراتخذفلقا،حأعالىتخالب"وكان:اللهرحمهالمؤئفقال*

كماصصفكان،فالتزمهاليهجاءحتىاليشار،خيينالج!عخن،عليهوقام

سكن".ثم،ئسكتالذيالضبىصص

.(1762)والترمذي،(4252)داودوأبو،(2889)مسلمرواه(1)
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بممعجزاتهفيفصك

،(1)زمعابنعنقزوفيوهو،""الصحيحينفيالجذعخنينحديمث

وأئم،(6)عباسوابن،(5)بعكبنوأتيئ،(4)دعسبنوسهل،وجابر)3(وأن!ير)2(،

.شلمة)7(

.مجئبرآ؟)8(لكنعمل:الأنصارمنامرأةقالت:بعفالرواياتفيثم

النجار")9(.غلامك"مري:امرأةإلىأرسل:بعضهاوفي

.(10)؟آربئملكنتخذألا:تذنتغاالداريتميملهقال:روايةوفي

زر!أكاللهرسولبعثثم،ذلكعليهغزضتالمرأةتكونأنتختل!:قيل

به.وعدتماتئجيزيطلب

ق!ئرمنبر،صفةتكونلاأعوادألكأعمل:قالتتكونأنوتختجل

واهر(1)

واهر(2)

واهر(3)

رواه(4)

واهر(5)

واهر(6)

واهر(7)

رواه(8)

رواه(9)

ور(01)

.(0933)يلبخارا

.(1541)ماجهوابن،(3627)الترمذي

.(876)البخاري

.(5651)و(54)والدارمي،(5/339)وأحمد،(31747)شيبةأبيابن

.(4141)ماجهابن

.(1541)ماجهابن

.(23/255)الكبير""المعجمفيالطبراني

.!عبداللهبنجابرحديثمن(3391)البخاري

!ه.سعدبنسهلحديثمن(544)ومسلم،(875)البخاري

.!عمرابنحديثمن(0811)داودأبو51
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بم
الهننالعذبالمورد

مجئتر".صفةعلى"اعقليه:إليها

.وتقدم،ثمالبسنة:وقيل،سبعسنةفيالمنبرغل!:الشقافميمىقال

هو:والأثل(1).الغابةأثلمن:روايةوفي،الغابة5طزقامنهوثم

.الشامجهةمنالمدينةغؤاليمن:والغاتةالطزفاء،

امناتريبةكانتللةمن:الرواياتبعضفيجاء:تشكوالابنوقال

المسجد)2(.

واسمهالأمراءغلام:وقيل،العباسغلامضتاحاسمه:قيلوالغلام

التخار،ميمون:وقيل،باللامباقول:وقيل،الزومىبافوم:وقيلميناء،

القخزوميئ.قبيضة:وقيل،بالمدينةنخارآوكانإبراهيم:وقيل

:فقال،الجةعإليهقآضغى،ضقهحتىتخورزالما:روايةفيثم

تشألهمان،الضالحونمنهيأكلالجنةفيآغرشكتشأ"إن:وقال""اسكن

غتياللهقبمرسولفلقاالدنيا،علىالآخرةفاختاركنت"كمازلهبآأعيدك

الأزضة)3(.اكلتهحتىعندهترذفلم،لأبيئع!؟

.(4)الثالثةعلىؤيقغدذزتجتينكان:روايةوفي

!ه.سعدبنسهلحديثمن(370)البخاريرواه(1)

منه.معكوفتينبينوما،(345:)عر"المبهمةالأسماء"غوامض:انظر(2)

!ه.كعببنأبيحديثمن(4/391)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(3)

!نه.أنسحديثمن(2/558)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(4)
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بممعجزاتهفيفصك

قزة.غيزآضابيهتيننيمنالقاءؤنتغ

.(1)"الساعةقيامإلىلخنألتنرفهلم"لو:روايةوفي

.مرة"غيزأصابعهبينمنالماء"ونبع:اللهرحمهالمؤئفقال+

رواه.مئةثلاثمنهفتوضأ،أصابعهبينمنالماءنبعأنه:البخاريفي

بالخذئبتة،وهمأصابعهبينمنأيضآنبعأنهجابروروى.(2)سنأعنقتادة

.(3)ةئمغشزةخمسوكانوا،وشربوامنهفتوضؤوا

السبعينبينمافحزرت:أن!عنإسحاقروايةمن""الصحيحينفي

.(4)الثمانينإلى

:المرأةمعالقرادكينحديثخضينبنمجمرانطريقمنالبخاريوفي

والقرادكينمعنا،وإبىآؤةلهزتهكلئوملأنازوينا،حتىرجلآأربعينعطاشآفشربنا

.(5)4اليئمنوتنضرجتيفق

!ز.وأنسعباسابنحديثمن(5141)ماجهابنرواه(1)

.(2279)أيضأمسلمعندوهو.(3379)البخاريرواه(2)

.(ال!ال!8)!لاالبخاريرواه)!لا(

طريقمنلا،أنسعنثابتطريقمن(2279)ومسلم،(197)البخاريرواه(4)

."الثمانينإلىالسنتيينبين"ما:مسلمولفظ،المصنفقالكماإسحاق

المزادة،تثنيةوالمزادتان.(282)أيضأمسلمعندوهو،(3378)البخاريرواه(5)

:أي،""وتنفرج:وقوله.تسيل:أي،"تيفق":وقوله.القربةمنممبروهي

حجرلابن"الباريو"فتح،(192-5/190)للنووي"مسلم"شرح:انظر.تنشق

(6/584).
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بم
الهننالعذبالورد

ئئمتكر،أبيكفتفيؤضغةئئم،كقهفيالخضىؤشتخ

قشتخ.،غثقانئثمغقز،

ئؤكل.ؤفؤمجئذةالطغايمت!بيخت!قفونؤكالؤا

فيوضعهثم،كقهفيالخضى"وشئح:اللهرحمهالمؤئفقال*

."فسبحعثمانثمعمز،ثمبكو،ابيكفت

سمعناحتى:أنسقال،أنسعنثابتطريقمنعساكرابنرواه

خقحاةشئحتفما،رجلآرجلآأيدينافيضترفنثم:آخرهوفي،التسبيح

.(1)منهن

خضتابسبععلىكأبحيراللهقبفرسول:قالذزأبيإلىبسندهأيضآوروى

فيثمعمز،يدفيثم،كذلكبكرأبييدفيثم،يدهفي-فستخنتسعأو-

قخزسئن)2(.الأرضفيوضعهنثم،غثمانيد

وهوعندهالالعامتسبيحيسمعون"وكانوا:اللهرحمهالمؤئفقالء

.يمؤكل"

عن،إبراهيتمعن،منصورطريقمنوالترمذفيالبخارفيذلكروى

يؤكلعوهوالطعامتسبيحنسمعكنا:قالمسعودبنعبدالثهعن،غفقمة

.(3)!!تم!اللهرسول

.(39/012)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(1)

.(39/911)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(3633)والترمذي،(3386)البخاريرواه(3)
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معجزاتهيطنصك

.ث!يئتتاليئؤالشخزالخخزغقيهؤشقتم

بم

كتبإذاالذزداءأبوكان:قالقيسعن،تتانطريقمنالبيهقيئوروى

كناا9:قال،الضخفةبآيةإليهكتب،الدرداءأبيإلىسلمانأو،لسلمان

.(1)اهيفوماشتحتإذضخقةفيياكلانهمابينماأنهماتتخذث

."ئيثلياليوالشجرالحجزعليه"وسقم:الثهرحمهالمؤئفقال*

الرحمن،عبدبنمنصورطريقمن"النبوة"دلائلفينعيمأبوروى

اللهأرادلما:قالتيخزاةأبيبنتتزةعن،شيتةبنمبصفتةأمهعن،الخخبي

حجرولابشجرتمزفلا،الأوديةوبالونالشعابإلىيمضيكانرسولهكرامة

وعليكم:عليهميرذ"خمرراللهرسولفكان؟اللهرسولياعليكالشلام:قالإلا

.(2)التحيةعقمهجبريلوكان،السلام

بمكة،عضبرراللهرسولمعكنت:قال!ئهعليحديثمنالترمذئوروى

الشلام:يقولوهوإلاجبلولاشجراستقبلهفمابعفنؤاحيها،فيفخرجنا

.(3)اللهرسولياعليك

منه.معكوفتينبينوما،(6/63)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

"الخصائصفيالسيوطيإليهعزاهوقد،نعيملأبيلماالنبوة"دلائلفيعليهنقفلم(2)

(1/157)"الكبرىالطبقات"فيسعدابنورواه.(1/166)"الكبرى

(2469)""المستدركفيوالحاكم،(1/952)"تاريخه"فيوالطبري،(8/642)و

به.الحجبيالرحمنعبدبنمنصورطريقمن

بنوعباد.ضعيفوهوثورأبيبنالوليدإسنادهوفي،(3626)الترمذيرواه(3)

.مجهولوهويزيدأبي
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بم
افننالعذبالورد

الشاةمجنقغةاتملاتديؤقاتالقشفوقةو،الذزاع"ؤكققتة

يم!يين.أزتغتغذة،!جمفؤؤغاثق،القشفوقه

بنمؤته.الذئ!ثؤشهذ

يمسلمكانحجرآبمكة"إن:قال"خيرالثهرسولأنشمزةبنجابروروى

.وال!رمذكن)1(مسلمرواه.لماالآنلأعرفهإني،ئيثثلياليعلى

الذيومات،المسمومةالذراع"وكقمته:اللهرحمهالمؤئفتال"

.يم!يين"اربغبعده!عهووعاش،المسمومةالشاةمنمعهممل

خيبر.غزوةفيتقذم

.،بنبوتهالذئب"وشهذ:اللهرحمهالمؤلفقال+

الخذرفيسعيدأبيعن،نضزةألىإلىبسندهالظبزانيئعننعيمأبووروى

بينهفحالالزاعيفتبيه،شاةالذئبانتقرإذ،بالخزةتزغىراعبينما:قال

اللهساقهليزقوبينبينيتحول؟اللهتتقيألا:لهفقالالذئبفأقبلوبينها،

الإنس،بكلاميكلمنيدنتهعلىمقعذئبمنالغجمب:الزاعيفقال،لي

الخزتينبينر!عالله4رسوهذا؟منأعجمبهوبماأخبيرلهكألا:الذئبفقال

"صدق:فقالع!برر،النبىفأخبرالزاعيفجاء،شئققدماأنباصإلىالناسيدعو

الإنس،الشباعتكلمحتىالشاعةتقوملا،بيدهنفسيوالذي،الراعي

أحدثبماقجذهؤيخبره،شؤطهؤيحذثه،نعلهشمزاكالزجلئكقموحتى

.(4362)والترمذي،(2277)مسلمرواه(1)

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاتهفيفصذ

.(1)"بعدهأهفه

.(2)نحوهالمسئببنوسعيدخؤشببنشهرروايةمنأيضأودكر

معكنت:قالأنسعنغمير،بنالملكعبدطريقمنأيضآؤزوى

منهافاخذالذئبفجاء،غنميعلىقشذذث،تبوكغزوةفيكأخمراللهرسول

تمزعونها)3(اللهأطعمنيهاطغمة:الذئبفقال،خلفهالزعاةفاشتدت،شاة

الوحينزلوقد،الذئبكلاممنتعجبونما:فقال،القومقبهت:قال،يمني

وفكذب)4(.فضذقفمن،عبئاللهرسولعلى

!عالنبيئأتىوأنه،ضيعيئبنلأفتانوقعتانهاالواقعةهذهوزوى

أهبان)5(.وأسلم،بذلكفأخبره

.(6494)أيضآحبانابنورواه،(270)"النبوة"دلائلفينعيمأبورواه(1)

!ه.هريرةأبيعنبنحوه(2388)ومسلم،(3284)البخاريورواه

أبيعنحوشببهشهرطريقمن(271)برقم"النبوة"دلائلفينعيمأبورواه(2)

وأحمد،(08082)الرزاقعبدأيضأورواه.ضعيفوشهر.!ههريرة

(2/630).

."تنزعوها":الأصلفي(3)

فيالسيوطيإليهعزاهوقد،"النبوة"دلائلفينعيمأبيعندعليهنقفلم(4)

طريقمن(1/252)الضعفاء"دافيالعقيليورواه.(2/031)"الكبرى"الخصائص

به.عميربنالملكعبد

.(401-1/031)"أصبهان"تاريخفيالأصبهانينعيمأبورواه(5)
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الهننالعذبالوردبم

ؤؤضغتجزتجز،زآةقققا،غقيهيم!تقىبيييرشقر؟فيؤقز

.الغق!"ؤيقةالغقليكثزةشكا"إئة":ققاذ،جزانه

رآهفلفا،عليهيستقىببعيرسفرهفي"وقز:اللهرحمهالمؤئفقال*

.القق!"ويقة،العملكثرةشكاإنه:فقال،جزانهووضعتجزتجر

:-راءثمالجيمبكسر-والجزانالضخر،عندالبعيرصوث:الخزتجرة

العنق.باطن

فزةبنيعلىحديثمنالبيهقىبكروأبوالأضتهانىلغيمأبوروى

عليه،يسقىببعيرمررناإذ"لجبرر،اللهرسولمعنسيرنحنبينما:قالالثقمي

صاحبأين:فقالكأخيررالنبيئعليهفوقف،حزانهووضعتجزتجزالبعيررآهفلفا

معيشةلهممابيتلأهلإنه،لكنهبهبل:فقال"بعنيه"،:فقال،فجاءههذا؟

.(1)"إليهفأحسنوا،الغقفوققةالعملكثرةشكا"إنه:فقال،غيزه

صحيح:وقال،(2)يعلىطريقمن""المستدركفيالحاكمنحوهوذكر

.يخرجاهولم

.(3)تذرفانوعيناهجاءأنه:روايةوفي

كأ!يرر.اللهلرسولسجدأنه:روايةوفي

.(6/23)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(283)"النبوةدلائل"فينعيمأبورواه(1)

الإسناد،صحيححديثهذا:الحاكمقال،(4232)"المستدركفيالحاكمرواه(2)

السياقة.بهذهيخرجاهولم

فيوالحاكم،(4/175)"المسند"فيوأحمد،(6/132)شيبةأبيابنرواه(3)

.(224!لا)"المستدرك"
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بممعجزاتهفيفصذ

ققاذ،غيتاةؤدزقتخنزآةقققاتييز،فيهخايطاؤدخل

."ؤئذئئةئجيغه"أتكإلنشكا"إتة!:يضاجبه

سنةأربعينمواليهخذمأنهزعم؟يقولما"تدرون:قالأنهروايةوفي

فيوزادوا،غقفهفينقصواكبير،اإذااحتى-سنةعشرين:روايةوفي-

.(1)"آدغتنخزوهأنأرادوا،غرسلهمكانإذاحتى،عمله

يعلى،"يا:خيرراللهرسولفقال،مكةطريقفي:تغقىقال:روايةوفي

أصحافيقن:قلت،مجغقفهعلىقامحتىأشوقهفاتبعته،"باهلهفائتنياتتعه

تنحروه"لا:فقال"لجبرر،اللهرسولفأتياالأنصارمنفتيانفخرجالتاضح؟

.(2)"أجلهيأتيهحتىإليهوأحسنوا

خنرآهفلقابعيز،فيهحائطأ"ودخل:الثهرحمهالمؤئفقال*

.وئذيبه"ئجيعهأنكإلنشكاإنه:لصاحبهفقال،عيناهؤدرفت

البعير.حنحرةفيالضوتتزجيع:(3)والحنين.البستان:الحائط

منمثناةبتاء-وئذئئه.عينيهدفعتجرى:أي،-المعجمةبالذال-وذزقت

العمل:فيدئمبمن-موحدةوباءهمزةثم،ساكنهمهملةودالي،مضمومةفوق

،(2/96)"الكبرى"الخصائصفيالسيوطيقبلهاوالتيالروايةهذهأورد(1)

ل!ته.مرةبنيعلىحديثمننعيموأبيللطبرانيوعزاها،منهمعكوفتينبينوما

!نه.مسعودابنحديثمن(9189)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيورواهما

الرواية.هذهعلىنقفلم(2)

غريبفي"النهاية:انظر.أثبتناهماوالصوابخطأ،وهو،"الحن":الأصلفي(3)

.(34/564)"العروسو"تاج،(1/524)"الحديث
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بم
الهنىالعذبالورد

ضاجئفقاغخزقذ،الإبلييمندخلالبييهآخزخائطاؤدخل

تذيه،تئنتزذخئىتجاءةأخذفقازآةقققاآخدهقا،غن

فعله.يمثلقغلالآخزرمةقققا،ضاجبهإلىؤدقغة،قخطقة

به.وتيبتجذإذا

نعيموأبووالتزقانيوالتغوفي،""سننهفيالشج!تانيئداودأبوخرج

فأسز،خلفهيومذاتع!يرراللهرسولأردفني:قالجعفربنعبداللهحديثمن

خائشقأوقذفآلحاجتهبهاستترماث!حأوكانأحدآ،بهأحدثلاحديثآإلى

خنقالنبىرأىفلقا،جملفإذا،الأنصارمنلرجلحائطآفدخل،نخل

هذا؟"ث!ر"قن:فقال،فسكتعليهفمسحع!يررالنبيئفأتاه،عيناهوذزقت

هذهفياللهتتقي"ألا:فقال،اللهرسوليالي:فقالالأنصارمنفتىفجاء

.(1)"وئذئئهئجيعهأنكإلىشكافإنهإياها؟اللهمقككالتيالبهيمة

غخزقدقخلافيفيهآخزحائطأ"ودخل:اللهرحمهالمؤئفقالء

قخطقه،يديهبينتزكحتىجاءأحدهمارآهفلقااخذهما،عنصاحبهما

."فعلهمثلفعلالآخررآهفلقا،صاحبهالىودفعه

صحيحعلىالمستخرج"المسندفينعيمأبوورواه.(2549)داودأبورواه(1)

والبرقاني،البغويعندعليهنقفولم،الجملقصةدونمختعرآ(775)"مسلم

الجمل.قصةدونمختصرآ(342)مسلمعندكذلكوهو

"شرح:انظر.النخلحائطيعني:النخلوحائق.الأرضمنارتفعماهو:والهدف

.(4/53)للنووي"مسلم
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بممعجزاتهيخافصك

ختىالأزضقتشقشخزله!قخاءتشقر،فيلآئفاؤكان

اسئتأدلتتشخزة"هيئ:ققاذتهو،ديمزتاسئتيقطقققا،غقئهقاقت

..........،لها"قأين،!اللهزشوليعلىئشفتمآنزتقا

معخرجنا:قالالثقفيئشقمةبنغيلانطريقمننعيمأبوروى

الثه،رسولتا:فقالرجلجاءغخبأ،منهنرأينا،بعفأسفارهفيكأ!يرراللهرسول

امه!فنأفمنعاني،ناضحانفيهولي،عياليوعيشعيشيفيهحائطليكانإنه

حتىوأصحائهمج!يرراللهنبىفنهضمنهما،نذنؤأننقدرفلا،فيهوماوحائطي

فلقا،"افتح":قال،أعظمأمرهما:قال""افتح:لصاحبهفقال،الحائطأتى

فبركاكأ!يررالثهنبيئإلىفنظراالبابانفرجفلقا،تجقبةلهماأقبلاالبابحرك

:وقالصاحبهماإلىدفعهماثمبرؤوسهما،كأ!بررالثهرسولفاخذسجدا،ثم

فيلناتاذنأفلا،البهائملكتسجذ:القومفقالغققهما"وأحسن"استعملهما

،يموتلاالذيللحيئإلاليسالشجود"إن:زر!جماللهرسولفقاللك؟الشجود

.لزوجها")1(تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحدآأمرتولو

تشقشجرةفجاءت،سفرفينائمأ"وكان:اللهرحمهالمؤئفتال+

استأذنتشجرةهي:فقال،لهديمرتاستيقظفلقا،عليهقامتحتىالأرض

.لها"فآدن،!اللهرسولعلىتسئمأنفيربها

معنسيرنحنبينما:قالفزةبنيعلىحديثمنأحمدالإماموروى

"الخصائصفيالسيوطيعساكرابنوالىإليهعزاهوقد،نعيمأبيعندعليهنقفلم(1)

.(135-48/413)دمثق""تاريخفيعساكرابنورواه.(46-2/63)"الكبرى
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بم

قافتزقتا.آقزفقائئم،قاختقغتاشخرتينؤأقز

افننالعذبالمورد

الأرضتشقشجرةفجاءت،عضتنالنبيئ(1)فقال،منزلآفنزلنا"خير،اللهرسول

:فقال،لهذلكدكرثاستيقظفلقامكانها،إلىرجعتثم،غشيمهحتى

.(2)"اهلقأذن،علىتسلمأنفي!رئهااستأذنتشجرة"هي

جاءتشفزةأوطفحةإن:فقالالخبربعفهذاعياضالقاضيوذكر

.(3)"ىلعئسقمأناستأذنت"إنها:فقالقئبيها،إلىرجعتثم،بهفأطاقت

أمرهماثمفاجتمعتا،شجرتين"وأمر:اللهرحمهالمؤتفقال*

.فافترقتا"

خرجت:مزةبنتغقىحديثمنوالطترانىأيضأ،أحمدالإمامروى

لهما:فقل،الشجرتينتلكإلى"اذهب:فقال،سفرفيكأبحيةاللهرسولمع

فقضى،فاجتمعا،لهمافقلتفذهبتتجتمعا"أنيأمركما"لجبرراللهرسولإن

لهما،فقلت"يفترقانلهمافقل"اذهب:فقالرجعثم،حاجتهكألجيررالثهرسول

فتفرقا)4(.

مكانها)5(.إلىمنهماواحدةكلئفرجعت:روايةوفي

.نام:أي(1)

.(4/173)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(2)

.(1/130)عياضللقاضي!الشفا":انظر(3)

.(22/264)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(4/170)"المسند"فيأحمدرواه(4)

!ثه.جابرعنبنحوه(1230)مسلموروى

.(4/367)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواها(5)
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بممعجزاتهيطنصذ

غزوفقاقفطغت،شخزةقأقز،آتةئرته"أنأغزابيئؤشأته"

قكايقا.إلىقزتجغتأقزقائئم،تذيهتينققاقتتجاقيتختى

وروكنالبيهقيئ)1(،أوردها،جابرعنالربيرأبوالواقعةهذه.نحؤوروى

الفمامت،بنغتادةطريقومن،(2)عباسابنعنمجاهدطريقمننحؤها

.(3)يخرجاهلمصحيح:وقال،يعلىطريقمن""المستدركفيالحاكموذكره

شجرةفأمر،آيةئرتهأنأعرابئي"وسأله:اللهرحمهالمؤئفقال8

إلىنرجعتامرهاثم،بديهبينفقامتجاءتحتىغزوقهاففطعت

مكانها".

الله،رسوليا:فقالأعرابىجاء:قالئزيذةحديثمنالطبرانيئروى

ادغ:فقالتريذ؟"الذي"ما:فقال،يقينأبهأزددشيئأفأرنيأسلمتقد

أجيبي:فقالالأعرابىفذهب،فادغها""اذهب:قال،قفتأيكالشجرةتلك

الشلام:فقالتري!أكالنبىفأتت،عروقهاققطعتفمالت:قال،اللهرسول

غزوقها،علىفجلستفرجعت""ارجعي:لهافقال،اللهرسولياعليك

.(4)مكانهمجزقكلفصار،الخفرةفيعروقهاودكت

.(6/18)"النبوة"دلائلوفي،(1/93)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواها(1)

طريقمن(4/362)"دمشق"تارخفيعساكروابن،(6523)حبانابنرواه(2)

.عباسابنعنالجعدأبيبنسالم

الإسناد،صحيححديثهذا:الحاكمقال،(4232)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

السياقة.بهذهيخرجاهولم

-(2/59)""الخصائمالكبرىفيالسيوطيوعزاه،الطبرانيعندعليهنقفلم(4)
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بم
الهننالعذبالورد

ومنعمز،ابنعنعطاءحديثمنالقضةهذهنحوالبيهقىوروى

.(1)عباسابنعنطئتانأبيطريق

:فقالعنهيررالنبئأعرابىجاء:قال،""المستدركفيالحاكموأورده

النخلة،هذهمناليذقهذاذغوتإن"أرأيت:فقال؟اللهرسوذأنكأعرلهثبم

حتىالتخلةمنينزلفجعل،اليذقفدعا،نعم:قال"؟اللهرسوذأنيأتشهد

فرجع"ارجع"،:قالثم!برر،النبىأتىحتىتئفز،وجعل،الأرضفيسقط

مكانه.إلى

.(2)مسلمشرطعلىصحيح:وقال

وفيه:،عباسابنعنطئتانأبي(3)حديثمنالترمذخأخرجونحؤه

وأنه،"تاريخه"فيالبخاركنوأورده.(4)غريبحسن:وقال.الأعرابىفأسلم

ضغضغة)5(.بنعامربنيمنكان

"تاريخفيعساكروابن،(7326)"المستدرك"فيالحاكمورواه.نعيموأبيللبزار=

.(4/366)"دمشق

.(15-6/41)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواهما(1)

وقوله:.عباسابنعنظبيانأبيطريقمن(4374)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

يثب.:أي،"ينقز"

.""وحديث:الأصلفي(3)

.(3628)الترمذيرواه(4)

بنعامربنيمنكانأنهفيهالبخارييذكرولم،(3/3)الكبير""التاريخ:انظر(5)

صعصعة.
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بممعجزاتهيخافصذ

تئذأ.باقيلتهنإتيهتزديمفنقخغفن،تذنآلتسثئنحزأنؤأقر

الضزغ،قخقل،القخلغقيقايمئزلئمخائليشاةضزغؤقشيئ

...................،تكراباؤشقىفشرقي،قخق!ت

ترديمفنفجعلن،تذنآتستئنحرأن"وآقر:اللهرحمهالمؤئفقالء

يبدأ".باثتهنإليه

أعظم"إن:قالفزطبنعبدالثهحديثمنىئا!تلاوداودأبوروى

الثاني.اليوموهو،القافبفتحوهوالقز"يومثمالنحر،يوئماللهعندالأيام

ب!شهنإليهتريمفنفطمقن،خصحىتذناتعيهرراللهلرسولوقزب:قال

.(؟)أدبي

"خمس:الكحئمسلمأبيطريقمنالحديثهذابعفرواياتوفي

.(2)"تسأو

(3)ديعيوملينحرها،سبعأو،ستأو،خمس:فقالعياضوذكر

تقربن.:أي،يمفنتر

القخل،عليهاتئرلمحايليشاةضزع"ومسح:اللهرحمهالمؤئفقالء

.8بكرأباوسقىفشرب،الضرغقحقل

.(9804)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(1765)داودأبورواه(1)

وفي،(1242)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيالكجيمسلمأبيطريقمنرواه(2)

مسلم.أبيطريقغيرمن(1765)داودأبوورواها.(475)"الشاميين"مسند

.(431-1/313)الشفا"":انظر(3)
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الهننالعذبالموردبم

الخرامجته.قغتل!أئمخيقتيفيالمضةهلإهؤنخؤ

،؟دتفيضازتختىالطقرخالئغقافيئننقتادةغينؤنذزت

.ئغزثلئمإتها:ؤييل،ؤآخذفقاغيتئهأخشنفكانتت،قزدقا

قغتلإ.أمخيمتيئفيالقصةهذهونحو

غنمفيغلامآكنت:قالمسعودابنعن،ليزإلىبسندهالبيهقىروى

:فقالبكر،أبوومعهع!يررالله4رسوعلىفأتىأرعاها،مغئطأبيبنلعقبة

يمسحفجعل،تجذغهبغتاقيفأتيته،"الفحلعليهاتنرلمشاةمنهل،غلام"يا

""اشرب:بكرلأبيقالثمفيها،فاحتقب،بضخفةبكرأبوفأتاهضهمزعها،

"اقلص"،للضزع)1(:قالثم،بعدهمنع!بررالنبىشربثمبكر،أبوفشرب

.(2)هلدعاثمقققص

.والسلامالضلاةعليههجرتهبابفيتقذممعبدأمخيمتيوحدي!ث

حتىالطقريالئعمانبنقتادةعين"ونذرت:اللهرحمهالمؤلفقال+

لمانها:وفيلوآخذهما،عينبهأحسنفكانتنردها،،يدهفيصارت

ئفزف".

عندلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصوابخطأ،وهولضرع"،"يا:الأصلفي(1)

البيهقي.

.(6/84)و(2/172)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

شة.لهيتملمماالقغزولدمنالأنثىهي:والغتاق

"عمدة:انظر.العناقبيانعطفوجذعةفيهما،بالتنوينجذعة"،"عناق:وقوله

.(12/451)"القاري
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بممعجزاتهفيفصل

ووقعت.سقطت:أي،-الغفقلةبالذال-نذرت

الئعمانبنقتادة،عبداللهوأبو،غمرأبو:وقيلغفرو،أبوهو:وقتادة

غفروبنالخررقيبنكعمبطقرواسمطقر،بنسوادبنعمرو)1(بنزيدابن

الخذركنسعيدأبيأخووهو،الطقريالأؤسيالأنصاري(2)!شوأبنمالكابن

بدرآشهد،المذكورينالزماةمنوكان،السبعينمعالغقبةشهد،أمهمن

وأخدآ.

:فقالالله4رسو(3)فجاءه،وجنتهعلىفساتتأحديومعينهورميت

تقذرها،أنخشيهمتعينيرأتهيوإنأحبها،امرأةعنديإن،اللهرسوليا

وأصخهماعينيهأقوىوكانت،ورجعتفاستوت،بيده"خيرراللهرسولفردها

كبير.أنبعد

رايةمعهوكانت،كأشيماللهرسولمعكقهاوالمشاهدالخندقأيضأوشهد

مكة.فتحيومطقربني

عنالشادكونيسليمانطريقمن""المستدركفيالحاكمذلكروى

."مرعا":(5/614)"لإصابةا"و،(3/4721)"لاستيعابا"في(1)

المصادر:منوغيرهما(4/141)"الغابةو"أسد(3/1274)"الاستيعاب"في(2)

.""الأوس

وقعماويؤيده،هاءبدون،"فجاء"،الصوابولعل،"فجاءه":الأصلفيكذا(3)

"النبوةو"دلائل،(5281)"و"المستدرك،(3/452)"الكبرى"الطبقاتفي

."قاللهرسولفأتى،وجنتهعلىحدقة"فسالت:(3/252)للبيهقي
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بم
الهننالعذبالورد

.(1)رقغمحمدبن

بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمطريقمننعييمأبووزوى

ء!يروالنبىفرذها،ؤخنقعلىفوقعتأخد،يومعينهأصيبأنهقتادةعن،تبيد

وأحذهما)2(.عينيهأصخفكانت،بيده

غيناقيأصيبت:قالقتادةأخيهعنسعيد،أبيطريقمنأيضآوروى

مكانهما،فأعادهما،رر!أكالنبئبهمافأتيت،ؤخنتيعلىفسقطتا،بدريوم

تئزقان)3(.فعادتافيهماوترق

يوم:وقيل،ببدر:وقيلأخد،يومقتادةعينأصيبت:الزشاطىوقال

.بعرسعهدقريمتوكان،(4)الخندق

نردها،ييزقتعققتأنهانتحذثكتا:العزيزعبدبنعمزوقال:قال

.(5281)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

فيالسيوطيإليهعزاهوقد،كتبهمنالمطبوعفينعيمأبيعندعليهنقفلم(2)

(49/281)"دمشق"تاريخفيعساكرابنورواه.(1/360)""الخصائمالكبرى

به.عمر،بنعصامطريقمن

تفرد،مالكحديثمنغريب:وقال،(6/337)الأولياء،"حليةفينعيمأبورواه(3)

عن،الغسيلوابنإسحاقابنحديثمنيعرفوانما،عثمانأبيبنمحمدبه

أحد.يوم:إسحاقابنوقال،أبيهعن،قتادةبنعمربنعاصم

قتادةعينأن-أعلموالله-الأصح:(3/1275)""الاستيعابفيالبرعبدابنقال(4)

.(17/601)"القاري"عمدةفيالعينيذلكعلىوتابعه.!ا.أحديومأصيبت
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بممعجزاتهفيفصذ

.(1)"الجمالة!كا"اللهم:وقالكأ!يورالثهرسول

يمدرىلا"كان:روايةوفي،غينيهأحسنكانتأنها:الأثيرابنوذكر

.(2)"أصيبتعينيهأئ

.(3)الأخرىزيمدتإذاتزقدلاوكانت:الشقيلىقال

ع!رز"،الثهرسولنردهما،خذقتاه"سقطت:لغيمأبيعن:الأثيرابنقال

.(4)عينيهإحدىسقطإنما،تصخلاوهذا

وستينخمسابنوهو،وعشرينثلاثسنةماتأنهالحاكموروى

.(5)بالمدينةالخطاببنعمرعليهوصقى،سنة

وردهماسقطتا،جميعآعينيهأنرويوقد:الشقيليقال

.(6)رر!عاللهرسول

نضر،بنعماربهتفزد،مالكعنغري!بحديثهذا:الذارقطنىوقال

.(3/1275)""الاستيعابفيالبرعبدابنأورده(1)

"مسنده"فيالموصلييعلىأبورواهاالروايةوهذه.(4/124)"الغابة"أسد:انظر(2)

حديثمن(3/001)"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(6929)عوانةوأبو،(1549)

!ته.النعمانبهقتادة

.(3/271)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(3)

.(4/134)،الغابةأسد":انظر(4)

.(5281)""المستدركفيالحاكمذلكذكر(5)

.(3/272)"الأنف"الروض:انظر(6)
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يمققتزآأزقذ،ؤفؤ!قهطايبأبينننغلئغينتيفيؤتقل

قتزأ،،ؤجغؤفؤأئضاتةؤدغا.ديكتغذتزقذؤلئم،شاغيه

ديك.تغذالؤتجغديكتشتلثؤلئم

عن،أبيهعن،ضغضغةأبيبنعبدالثهبنمحمدعن،مالكرواه.ثقةوهو

الحديث.أخد"يومعيناقي"أصيبث:قالقتادةأخيهعن،الخذرفيسعيدأبي

وهو!نهطالبابيبنعلئعينفي"وتقل:الثهرحمهالمؤلفقال+

.8ذلكبعدتزقدولم،ساعتهمنقتزأآزقذ،

آزقد،خيبريومكانعليآأنالائموعبنسلمةحديثمن""الصحيحفي

علىاللهيفتح،ورسوتهالثهيحمثرجلآالراية"لأعطين:ءخيرراللهرسولفقال

.(1)يديهعلىففتح،الرايةفأخذأرمذ،وكان،علئافدعا،"يديه

ذكرها"لسبيلهمضىحتىؤجعهمافما،عينيهفي"قتقل:روايةوفي

يومالرايةإلىذفعمنذضذعثولازقذت"فما:أيضآوزوي،(2)البيهقي

.(3)"زبيخ

تشتكولمقترأ،ؤجعوهوايضأله"ودعا:اللهرحمهالمؤلفقال*

.ذلك"بعدالوجغذلك

.(7042)و،مطولآ(7018)ومسلم،(2281)البخاريرواه(1)

فتفل:فتفل:بلفظ،!هالأسلميبريدةحديثمن(4/121)"النبوة"دلائلفي(2)

.بالإفراد...وجعهافما،عينهفي

"النبوة"دلائلفيوالبيهقي،(189)""مسندهفيالطيالسيداودأبورواه(3)

(4/213).
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بممعجزاتهفيفصك

قق!خقا،،الآئضارفيغييلخئنغئداللهيىخلؤأصيتت

جييقا.يمنقتزآت

:قال!تهعليعن،شيمةبنعبداللهعن"المستدرك"فيالحاكمروى

فأرخني،حضرأجليكانإناللهم:أقولشافيوأناكأخيرراللهرسولعلىأتى

،"؟تلق"كيف:فقال،فصبرنيبلاءكانلهعان،فارفعنيمتأخرآكانوإن

ذلكوجعياشتكيتفما"عافه((:قالأواشمه"،"اللهم:فقال،عليهفأعدت

.(1)يخرجاهولمالشيخينشرطعلى:وقال.بعد

الأنصاركق،غييلخبنعبداللهيىخل"وأصيبت:اللهرحمهالمؤئفقال*

حينها".منقتزآتفمسحها،

التقر.سيغكانهذاعبداللهأنالخقيقأبيابنقتلفيتقذم

إلىانتهيتحتى:قالهذا،غييلثبنعبداللهحديثفيالبخاريوفي

فيفوقعت،الأرضإلىانتهيتقدأنيأرىوأنارجليقؤضعث،لهذزتجة

بيقامة)2(.قغضئئها،ساقيفانكسرت،فقمزةليلة

أصحابهإنثم،بقتلهفأخبرهمأصحابهإلى"فانطلق:البخارفيغيروفي

لمفكأني:عبداللهقال،رجلهمسحع!بررالثهرسولإلىوصلفلقا،خقلوه

أشكها)3(.

والنسائي،(3564)أيضآالترمذيورواه.(4239)"المستدرك"فيالحاكمرواه(1)

به.،شيمةبنعبداللهطريقمن(8907):!الكبرى"السننفي

!ته.عازببنالبراءحديثمن(3813)البخاريرواه(2)

اللفظ.هذاعلىنقفلم(3)
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أخلي،أوبدرتؤتمالبقجىخق!ئنأتىتقئلأئة"ؤآختز

.ققات،ازي!ي!تخذشاقخذشة

.(1)طقأشكهالمفكأنيفمسحها:البخارفيوفي

البقجى،خق!بنأتئتقئلأنه"وأخبر:اللهرحمهالمؤئفقال"

."فمات،يسيرأخدشأ-أخدأو-بدريومقخذشه

أبووهو،هذاخقفبنأتىقتلغ!رزالنبيأن:أحدغزوةفيتقذم

هضيمبنغفروبنجقحبنحذاقةبنؤفببنخقفبنأبن،(2)1...1

لؤكب.بنكعبابن

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالححذثني:إسحاقابنروى

كلأغيفهقعودآعنديإن:فيقولع!رزالثهرسوليلقىكانخقفبنأتنأن

،"اللهشاءإنأقتلكأنا"بل:كأبحيراللهرسولفيقول،عليهأقتلكذركامنقزقآيوم

.(3)دخأيومقفيل،غئقهفيزر!أكاللهرسولطعنهأخد،يوئمكانفلقا

القمقة،بنالحارثمنالخزتةتناولع!يررالنبيئأن:أحدؤقعةفيوتقدم

!نه.عازببنالبراءحديثمن(3813)البخاريرواه(1)

كلمتين.بمقدارالأصلفيبياض(2)

يركب،أنامكنما:الإبلمنوالقعود.(3/031)"إسحاقابن"سيرة:انظر(3)

ثم،السادسةالسنةفيفيدخليثنيأنإلىقعودهوثم،سنتانلهيكونأنوأدناه

جمل.هو

آصعثلاثةأو،مدأعشراثناوهي،رطلآعثرستةيسعمكيال:-بالتحريك-والقزق

.(4/87)و(3/437)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر.الحجازأهلعند
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فخقذاشمذث:خق!ئزآقتةلأيخيهفغادئنشغذؤقاذ

.كايزاتذييتؤتمقفيل،قايفكأتة"ترغئم

بدر.وقعةفيتقدمكمابدرآالصقةبنالحارثيحضرولم

:!قخبنأميةلأخيهمعاذبنسعد"وقال:اللهرحمهالمؤئفقال*

.كافرأ"بدريومقفيل،قاتفكأنهيزغممحمدأسمعت

كانأنهفعاذبنسعدعنمسعودبنعبداللهحديثمنالبخارخروى

مزوإذاسعد،علىنزلبالمدينةمزإذاأميةوكان،خقفبنلأمئةصديقآ

مغتمرآ،سعدانطلقالمدينةكأخيرراللهرسولقدمفلقا،أميةعلىنزلبمكةسعد

فخرج،بالبيتأطولهتلعقيخفوةساعةليانظر:سعدفقال،أميةعلىفنزل

،صفوانأبايا:لأميةفقال،جهلأبوفلقتهماالنهار،نصفمنقريبآبهأ9

وأصحابه!محمدآآويتموقد،آمنآبمكةتطوفأراك:قال،سعد:قالهذا؟من

فرفعفتلاحيا،،سالمآأهلكإلىرجعسطماصفوانأبيمعأنكلولاواللهأقا

سيدالخكمأبيعلىصوتكترفعلا:أميةفقال،جهلأبيعلىصوتهسعد

ع!يرراللهرسولسمعتلقدفوالثه،أميةياعنكذغنا:سعدفقال،الواديأهل

،أدريلا:قال؟بمكة:قال-"قاتلك"أنه:روايةوفي-"قاتلوك"إنهم:يقول

آقا:فقالامرأتهإلىفرجعمحمد،تكدبماوالله:وقالأميةلذلكففنرع

محمدآسمعبأنهزعم:قالقال؟وما:قالتاليئربى؟أخيليقالماتعلمين

تكدبماوالله:قالت-قاتليأنهمأخبرهم:روايةوفي-قاتليأنهترعم

اليئيربيئ؟أخوكلكقالماذكرتآقا:امرأتهقالتبدرإلىخرجوافلقا.محمد

ق!يمر،الواديأهلأشرافمنإنك:جهلأبولهفقال،يخرجأنأميةفكره
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الهننالعذبالمورد

.........:ققاذ؟الفشريمينبقضارعتذليتؤتمؤآختز

معهمأخوزما:قال!اليئربى؟قالمانسيت:امرأتهلهفقالت،يومينأويومآ

.(1)ردبباللهقتلهحتىيزلفلممعهمفسارقريبآ،إلا

فيوتقذم،بمكةبلالآيمعذبكانالذيوهوثقيلآ،جسيمآأميةوكان

بدر.ؤقغة

رآهأميةأن:عوفبنالرحمنعبدحديثمن"البخاري"صحيحوفي

.هذا(2)أخيهفقتلوا،الأنصارمنفريقومعهفخرج،بدريومبلال

.(3)قتلهبلالآأن:البرعبدابنوذكر

.(4)مازنبنيمنالأنصارمنرجلقتلهأنه:غقبةبنموسىوذكر

وختيمتزيدبنوخارجةغفراءبنمعاذأن:إسحالقلابن""السيرةوفي

فزيطة.بنيفيمعاذبنسعدذكروتقدم،(5)قتلهفياشتركواإشافابن

:فقال،المشركينبمصارعبدريوموأخبر8:الثهرحمهالمؤئفقال+

منه.معكوفتينبينوما،(3734)و(3433)البخاريرواه(1)

قتلواأنهم(1792)"البخاري"صحيحفيووقع"أخيه"،:الأصلفيرسمتكذا(2)

وابنه.أمية

.(1/182)""الاستيعاب:انظر(3)

"السيرةفيالقولهذاهامابنوذكر.(3/175)لماالقاري"عمدةفيالعينيأورده(4)

.إسحاقلابنونشه،(3/269)"النبوية

كماإسحاقأبيعنالسابقالقول(3/269)"النبوية"السيرةفيما!ثهابنذكر(5)

."...عفراءبنمعاذقتله"بل:قالثم،السابقالتعليقفيقلنا
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بممعجزاتهفيفصل

ؤاجذتغذققئم،غذا"فلالؤقضرغؤقذا،غذا!لألؤقضرغ"قذا

شقاة.اتلإيقضزغةيمئفئم

بئمتبمخر2أئمؤأنالتخز،تغرونأميهيمنطؤائفتأنؤآختز

قاذ.كقاقكان،يمئفئممفخان

الذيقضزعهمنهمأحدتغذفلم،فلانقضرغوهذاغدأ،فلانقضرغهذا

."شقاه

بنخقادحديثمن""سننهفيداوذوأبو،""صحيحهفيمسلمروى

غدآ".فلانقضرع"هذا:كأخيورالثهرسولقال:أنسعن،ثابتعن،شقمة

مسلم:وفي-جاوزمابيدهنفسيوالذي:فقالالأرضعلىيدهووضع

."!يرر"اللهرسوليدقؤضععن-منهم"أحد:داوذأبيوفي-أحدهم-قاطفما

.(1)رذتقييبفيقأئقواق!جبوابأرجلهم"فأيخذ:داودأبوزاد

البحر،تغرونأمتهمنطوائفتأن"وأخبر:اللهرحمهالمؤلفقالء

.قال"كمافكان،منهممفخانت!نبمخر2ائموآن

يمفحان،بنتالغقيضاء:واسمها-خزامأمحديثمن""الصحيحفي

استيقظثم،منيقريبآيومآر!عاللهرسولنام:قالت-مالكبنأنسخالةوهي

فيغراةعليعرضواأمتيمن"ناس:قال؟أضحككما:فقلت،تتبشم

قالت:"الأسرةعلىكالملوك،الأخضرالبحرهذاثتبئيركبون،اللهسبيل

وهواستيقظثمرأسهوضعثم،لهافدعا،منهميجعلنيأناللهادغ:فقلت

.(2681)داودوأبو،(1779)مسلمرواه(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

اللهادع:فقلت،الأولفيقالكمافقال،الأولىكمقالتيلهفقلت،يضحك

."الأولينمن"أنت:قال،منهميجعلنيأن

البحر،المسلمونركبماأؤذالضامتبنعبادةزوجهامعفخرجت

ل!ركبها،دابةإليهاقفذمت،الشامإلىنزلوا،قافلينغزوتهممنانصرفوافلفا

.(1)فماتت،قضزغتها

.عندها)2(وينام،رأسهوتفيي،خزامأميهلىيدخلكأ!يرراللهرسولوكان

لأن؟التسبمنرو!أكالنبيئخالاتإحدىكانتأنهاالبرعبدابنفذكر

بنتبيدبنزيدبنعمروبنتشفمى(3)يهلجرز،النبيجذالمطلبعبدأئم

زيدبنمفخانبنتخزاموأمالنجار،بنغدفيبنغئمبنعامربنيخذاش

.(5)مئغبنعامربنخثذببنحرامبنخالد)4(ابن

!ه.أنسحديثمن(9121)ومسلم،(2646)البخاريرواه(1)

الحديث"غريبفي"النهاية:انظر.ومعظمهوسطه:أي،البحرهذاثبج:وقوله

(1/062).

!نه.أن!حديثمن(2636)البخاريرواه(2)

"القاري"عمدةفيلماالموافقوهو،أثبتناهماوالصواب،وهي"":الأصلفي(3)

زيدبنعمروبنت"سلمى:هكذاعندهالمطلبعبدأمنسبووقع،(11/99)

."لبيد":بدل،"...أسدابن

شقيمأمترجمةفي(8/227)"الإصابة"وفي،(7/342)"الغابة"أسدفيجاء(4)

هضا.وقعمماالعكسعلى.زيد"بنخالدبنملحانبنتحرام"أم:حرامأمأخت

.(11/99)للعيني"القاريو"عمدة،(1/226)البرعبدلابن"التمهيد":انظر(5)

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاتهفيفعهمك

تمنعولا،حرمةتثبتلابعيدةخؤولةأنوذكرالقولهذاشيخناوأنكر

نكاحآ.

تدخللاكانوالشلامالصلاةعليهأنه:"القهمحيح"فيأن:وأجاب

ذلك،فيلهفقيل،شقيمأئمعلىإلا،أزواجهعلىإلاالنساءمنأحدعلى

.(1)"يعمخزائمأخوهافيل،"أرحمها:قال

وهي،عليهابالذخولشقيمألمتخصيمنوالشلامالقهملاةعليهفبتن

يح!ؤاها.لعقةيتعزضولم،معهفيلأخيهالكون؟إتاهارحمئه

أخرىعقةثئمكانفلو،التتانإلىالحاجةوقتفيسائليجوابوهو

يجوز،لاالحاجةوقتعنالبيانتأخيزلأنلبتنها؟رضاعأونسبقخزمئةمن

.خزامألمأختهاوبينبينهامشتركةالعقةوهذه

ذلككانفلعفهبها،الخفوةعلىيدكماالحديثفيوليس:وقال

المخالطةتقتضيوالعادة،خادقهى!نأوكان،تابعأوزوجأوخاديمأوولدمع

اليضقة.منلهثتتمامععجائركنإذاليمئما،الخادموأهليالمخدومبين

ونزول،أربعسنةضقرفيقعونةبئريوتمكانخزايمقتلفإن؟وأيضآ

.الحجابآيةنزولقبلكانفلعقه،خمسسنةالجخابآية

منخالاتهإحدىكانت:وهبابنوقال:القزطبيئالعباسأبووقال

الزضاعة.

!ه.أنسحديثمن(4552)ومسلم،(2689)البخاريرواه(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

قفيل؟شديدةتفؤىشئجيئةإتة:عفانبنيغثمانؤقاذ

.غثمان

النساء؟منهيستترلاكانوالسلامالضلاةعليهإنه:يقالأنويمكن:قال

.(1)غيرهبخلاف،قغصومآكانلأنه

بلوىستصيبهانه:عفانبنلعثمان"وقال:الثهرحمهالمؤلفقال"

."عثمانقفيل،شديدة

الأشعرفيموسىأيعن،بت!فلابنسعيدحديثمن"الضحيح"وفي

ساقه،عنوكشفقفها،وتوشط،آرشيىبئرفدخلعيهرواللهرسولجاء:قال

،فاستأذنبكرأبوفجاء-تجريدمنوبابها-بالبابفجلسمث،البئرفيودلاها

فدخل،"بالجنة))بشره.وقال"له"ائذن:فقال،بكرأبو،اللهرسوليا:فقلت

فاستأذنسثعمرجاءثمالبئر،فيرخلهودلا،ى!أكالثهرسوليمينعنفجلس

فكشفرر!خأكالنبييسارعنفجاء9"بالجنةوتشرهله"ائذن:فقال،لهقآذن،عليه

جاءثم،مجلسفيهيكنفلمالف!،فامتلأالبئر،فيفدلأهماساقيهعن

وبشرهله"ائذن:ع!يررالنبىفقال،لكأستأذنحتىانتكما:فقلت،عثمان

منوجاههمفجلسمليء،القففوجدفدخل،"تصيبهبلوىمع(2)أبالجنة

.(3)قبورهمذلكقآؤلت:سعيدقال.الآخرالشق

.(753-3/752)للقرطعي"مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم8:انظر(1)

.(6684)"البخاري"صحيحمنواستدركناه،الأصلفيبياضمعكوفتينبينما(2)

.(29)(2403)ومسلم،(6684)و(3471)البخاريرواه(3)

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاته3فصك

آناللهصؤتغلئشيذ،قذاائيي"إن:غليئئنللخشزؤقاذ

كذيك.قكانغطيقتيز"،المسلمينيمنيئتيزتينبهيضيخ

..........تيقةالكذاهمبئ!ي!ئغلاالأسئؤدبققتليؤآختز

.(1)المستعانوالثه،صبرآاللهم:قالعثمانأن:بعفالرواياتوفي

هذاابنيانآ:عليئبنللحسنآوقال:الثهرحمهالمؤلفقال+

فكانعظبمنبن"المسلمبنمنفئتينبينبهئضلحأناللهولعلئستتما،

."كذلك

أبيبنالحسنطريقمنوالنسائيوالترمذيداودوأبوالبخاريروى

والحسنالمئتر،علىعيهراللهرسولرأيت:تكزةأبيعن،التصريالحسن

بينبهيضيحأنالثهولعلسيد،هذاابني"إن:ويقول،جنبهإلىعليابن

.(2)"المسلمينمنعظيمتينفئتين

أبيوحديث،تكزةوأبيجابرعنئروىالحديثوهذا:الترارقال

.(3إسناداآوأحسنأشهزتكرة

ليلةالكذابالغنسيالأسودبمقتل"وآخبر:الثهرحمهالمؤلفقال"

"اللهم:قولهدون(4902)أيضآالبخاريورواه.(28)(0324)مسلمرواه(1)

.صبرآ"

والنسائي،(3773)والترمذي،(6624)داودوأبو،(5752)البخاريرواه(2)

(0141).

.(5636)الحديثب!ثر(111-9/511)البزار""مسند:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

...............التقز،4بضئغاؤفؤقتلإ،ؤعنقتلإ،

."اليمنبصنعاءوهوقتلهوعن،قتله

بذي:أيضآيلقبوكان،ب!قت3والأسو،غئقلةاسمه:هذاالأسود

.بالنون،العنسيكدب:أبيهواسئم،الخمار

ع!يررالنبىأن:هريرةأبيعن،عباسابنحديثمن""الصحيحينفي

فأوجيئشألفما،فأهقني،ذهبمنسوارينتذئفيرأيمثنائئمأنا"بينا:قال

منيخرجانكذابينفأؤلتهمافطارا،فنفختهماانفخهما،أنالمنامفيإلى

صاحمتض!ييمةوالآخر،صنعاءصاحمتالغئسيئأحذهمافكان،بعدي

.(1)"التمامة

"بين:يقولاللهرسوذسمعت:قالجابرعن،متبهبنب!هووروى

الغئسي،صنعاءصاح!بومنهم،اليمامةصاح!بمنهم،كذابونالساعهتذي

منتريبآعذحتى"فتنةأعظغهموهو،الدخالومنهمجمير،صاحمثومنهم

.رجلآ)2(ثلاثين

كاهنآوكانيخمار،ذويأتيهالذيأنيزغمكانلأنه؟الجماربذيوئفب

الأعاجيب.ئريهمفشعبذآ

حياةفياكان:الأسودقتليفياخئلفوقد:""الإكليلفيالحاكمقال

.(2274)ومسلم،(4342)البخاريرواه(1)

(2923)مسلممختصرأورواه،(781)"الهيثميزوائد-مسنده"فيالحارثرواه(2)

.سمرةبنجابرحديثمن
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بممعجزاتهفيفصذ

.!بكر؟أبيعهدفيأوع!يرو،النبي

أبيإلىسنذهساقماقخختهاللهرسولحياةفي:قالقنفاما:قال

،أأمنهماتالذيمرضهفياللهرسوذسمعث:قال،عباسابنعن،غطفان

.(1)"الذيلميفيروزالصالحالرجل"قتقه:فقال،الغئسىوذكر

،إسحاقابنإلىسندهساقفكمابكر،أبيعهدفيفتل:قالمنوأما

بكرأبيخلافهفيكانفلمابصنعاء،وتنتأ،باليمنظهزقدالأسودكان:قال

عمرةوهي،غطفانبنيمنامرأةعندهكانتأنه:الأسودقتليب!بسكان

الأبناءمنوامرأ،القكشوحبنقيسأخثوهيسباها،يغوثعبدبنت

عليهيدخلانوقي!فيروزفكان،فيروزأخثالذيلمبنتبهرانة:لهايقال

منهما.كلأختلمكان

ستقتلون"إنكم:للمسلمينقالاللهرسوذأن:بخبرهمسمعقي!وكان

وتشاورا،يغوثعبدبنغميرأخاهقتلفإنه،قتلهفيق!يقفطمع،الأسود((

ذلك،لأختهن!يقفأسز،الأسودقتلفيالأبناءمنداذويه:لهيقالرجلمع

وفيروزقي!:ثلاثتهمأقبلواعقلهعلىغقمتفلما،البنجشرابلهفجعقت

فيروز،فمسكه،ودخلابالبابداذويهفوقفت،البابإلىانتقؤاحتى،وداذويه

.(2)هشأرواحتر،قيم!قوقتقه

(49/16)"دمشق"تاريخفيعساكرابنورواه،الطريقهذهمنعليهنقفلم(1)

.هريرةأبيحديثمن

.(49/489)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)
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افننالعذبالوردبم

يم!زى.قتليفيديكؤبمثلي

يخقابىفيلةزيغتأتقاالأزدتؤبكيقةب!ئب4الشيقاغنؤأختز

فيالضذيقيتكرأبيزقنفيقأيخذتشفتاء،تغقةعلىأسئؤد

.ةق!ضلابقلإ؟الؤبيلإئننخايل!تجيشيى

إحدىسنةبصنعاءالأسودقتلآن:الذولابيعنالبرعبدابنوذكر

ولمالأسود،برأسقلإتمفيروزأن:ضفرةوروى.ه!عالنببئوفاةقبلعشرة

أحد.ذلكعلىضفرةيتابغ

منفمنهم،عشرةإحدىسنةفيلأنهيختلفونلاالسيروأهل:قال

!يرر،النبيوفاةقبلقتلأنه:والصحيح:عمرأبوقال.بكرأبيخلافةفي:يقول

.(1)هنمماتالذيمرضهفيوهوخبرهوأتاه

.يمسرى"قتلفيذلك"وبمثل:الثهرحمهالمؤلفقال*

.البعوثبابفيتقذم

أنها:الآزديةبمقبلةبنتالشيماءعن"وأخبر:اللهرحمهالمؤلفقالء

الصديقبكرأبيزمنفيفأخذتشفباء،تغلةعلىأسودخمارفيلهزفعت

."الصفةبهذهالوليدبنخالدجيشفي

المسيحعبذومنهم:الأزدقبائلفي""الجمهرةفيحزمبنمحمدأبوقال

بنغديبنسعدبنزيدبنشبينبنالحارث:واسمه،ئقيلةبنعمروابن

بيتهواهلهوكانالآزد،بنمازنبنعمروبنالعاصيبنصوفةبننقر

.(3/1265)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)
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بممعجزاتهيطنصل

.(1)الجيرةأهلعنالوليدبنخالذصالخالذيوهو،بالجيرة

فثناةوياءمفتوحةقافثم،الغوخدةالباءبضئم-ئقيلةبابفيالأميروقال

خبزله،ئقيلةبنعمروبنالمسيحعبذ:-وهاءلامثم،ساكنةتحتمن

الوليد)2(.بنخالدمعمشهور

حسانبنقيسبنعمروبنالمسيحعبد:الجوزيبنالفرجأبووقال

.الحارث:وقيل،ثعلبة:اسمهوئقيلة،ئقيلةابن

فقالوا:،أخضرينبزذينفيقومهعلىخرجلأنه؟بقيلةشميئوانما

خضراء.ئقيلةإلاأنتما،جاريا

الإسلاتموأدرك،سنةوخمسينمئةثلاثالمسيحعبذعاشق:وقال

أهفها،تحضنالجيرةالوليدبنخالذنزلفلمانصرانئأ،وكان،يمسيمولم

حتىيمشيفأقبل،المسيحعبذفبعثوا،عقلائكممنرجلأإلئابغثوا:فقال

،هذهتحيتكعنالثةأغنانا:قالالقيذ،أيهاصباحآأنيم:فقالخالد،مندنا

؟ت!خرخأينفمن:قال،أبيطفرمن:المسيحعبذقال،آثركأقصىأينفمن

أنت؟ففيتم:قال،الأرضعلى:قالانت؟فعلاتم:فقال،أميبطنمن:قال

:قال؟أنهمتكمابن:قالوأقيد،والله:قالآتعمل؟:قال،ثيابيفي:قال

فيوتنجو،الشيءعنأسأله،كاليومرأيثما:خالدقال،واحدرجليابن

.(3/374)حزملابن"الأنساب"جمهرة:انظر(1)

.(1/347)ماكولالابن""الإكمال:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالورد

سألتني.ماعنإلاأنبأئكما:فقالغير؟،

:قالاستعربنا،ولتط،استنبطناغر!:قال؟نتطأمأذتأعرب:فقال

مئةثلاث:قاللك؟أتىكم:قال،مف!حيبل:قالليمفم؟أئمأنتفحرب

،الجرفهذافيإليناترفأالبحرسفن:قالأدركسط؟فما:قال،سنةوخمسون

حتىواحدآ،رغيفآإلاترؤذلا،رأسهاعلىمكتلهاالجيرةمنالمرأةورأيث

خرابآ.اليوتمأصبحمبثم،الشامتاتيئ

:قال،شئم:قالهذا؟ما:خالدفقال،ساعةشئمالمسيحعبدومع

اللهخمدثبلديوأهلقوميئوافقماعندككانإن:قالبه؟تصنعوما

وآستريحأشزئه،دلآإليهمساقمنأوذأكنلمالأخرىكانوإن،وقبلئه

الله،باسم:وقالالشئمخالدفأخذاليسير،غمريمنبقيوإنما،الحياةمن

فتجقلف،فاكله،شيءاسمهمعيضزلاالذيوالسماءالأرضرفي،وبالئه

مجقال،مننتثمطكانماوأفاقغرلقثم،طويلآصدرهفييذقنهضربثم،غشية

القوتم،صانعوا،تضزهفلمساعةشئمأكل:فقالقومهإلىئقيلةابننرتجع

ألفمئةعلىفصالحوهم،لهممصنوغأمرهذان!ف،عنكموآخرجوهم

.(1)درهم

حتىنفستموتلنإنه:خالدفقالسالمبنالربيعأبوذكرونحوه

الجوزيلابن"و"المنتظم،(37/364)عساكرلابن"دمشقخل!ات":انظر(1)

(4/99).
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بممعجزاقفيك!مف

الذي،والسماءالأرضرب،الأسماءخيراللهبسم:وقالأجلهاعلىتأتي

والثه:فقال،السموابتلعفبادرهمليمنعوهإليهفأهوواداء،اسمهمعيضرلا

.العربأيهاأحدمنكمدامماأردتممالتفلكنالعربمعشريا

رجلفسأله،المسلمينعلىستفتحوأنهاالحيرةذكرقداللهرسوذوكان

فلما،"فتحتإذالك"هي:فقال،المسيحعبدت!نب-كرامةشويكلهيقال-

وذكر،شويكإليهقامالجزيةوأداءالضلحعلىخالدآالحيرةأهلراوض

شريك،إلىكرامةإسلامعلىإلايمكاتبهمأنخالدفآبى،بهلهوشهذ،الخبرله

وكتب،ذلكففعلوا،سأفتديفإنيأسلموني:فقالت،عليهمذلكفثقل

سنة،ثمانينبلغثف!ني،آسلموني:كرامةقالتوكانتالعهد،خالدلهم

فدفعهاخالدإلىفدفعوها،يدومالشبابأنفظنشبيبتيفيرآنيرجلوهذا

:قال،ففادني،ترىقدكماعجوزإلىأزئكما:لهفقالتشريكإلىخالد

مننقصتكإنشويكلأملست:فقال،خكمكفلك:قالت،خكميعلى

علىيزيدعددآأنأرىكنتما:فقاللتخدعهذلكفاستكثرت،درهمألف

وندغكظهربمافنأخذ،غيرهالثةوأراد،أمرآأردت:خالدفقال،درهمألف

صادقا21(.أوكنتكاذبآونجتتلث

،!النبيئإلىهاجرث:قالآؤسبنخزيمحديثمننغيمأبوروى

قدالجيرة"هذه:يقولفسمعئه،فآسلصث،تبوكمنفئصرقهعليهوقدصث

.(94-4/93)الكلاعيسالمبنالربيعلأبي"الاكتفاء":انظر(1)
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الهنىالعذبالوردبم

بخمايىفعتجرةشفباءتغلهعلىالأزديةئقيلةبنثالشيماءهذه،إلئزفعت

تجف!كمافوجدناهاالجيرةدخلنانحنإن!اللهرسوذيا:فقلتأسود"،

دخلناهافلما،الحيرةنريدالوليدبنخالدمعفأقبلنا،"كل"هي:قاللي؟فهي

فعتجرةشفباءبغلةعلىاللهرسوذقالكمانفيلةبنتالشيماةتلقانامنأوذكان

خالدفدعاني،اللهرسوذليوهبهاهذه:فقلتبها،فتعقق!ثأسود،بجمار

بشيربنومحمذق!لمةبنمحمذالبينةوكانتبها،فآتيئهبالبيتةعليها

الضلح،ئريدئقيلةبنالمسيحعبذأخوهاإليهاونزل،إلىفسقمها،الأنصارتين

درهم،ألفتفأعطاني،مئةعشرمنأنقمحهالاوالله:فقلتبعنيها،:فقال

ث!نكما:فقلت،إليكلدفعهاألفمئةقلتلو:ليفقالوا،إليهوسقمتها

.(1)ةئمغشرمناكثزعددآأنأح!يسث

،أخازمأبيبنقيسعن9خالدأبيبنإسماعيلطريقمننحوهوزوي

أتبيعها،:فقال،أخوهاجاءوأنه،ئ!فهاولم،ئقيلةبنث:وقال،غدكنعن

وهل:قال،ألفآثلاثين:قلمتلو:قالوا،أخذتها:قال،درهمبألف:قال

.(2)فلأمنأكثرعدد

وقيل::وقال،الطبرانيعنوأورده،الشيماءحديمظالأثيرابنوذكر

.(984-2/928)"الصحابةمعجم"فيالأصبهانينعيمأبورواه(1)

المبهمة""الأسماءفيالبغداديوالخطيب،(1816)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(2)

منهما.معكوفتينبينوما(6/448)
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بممعجزاتهيطذ!عن

ؤئقتلخميذا،"تييشق:شقاسئننقيسيىئزيثابيبؤقاذ

.شهيذاالتقاقهتؤتمؤفيل،خميذاقغايثق،شهيذا"

"إئة":القتاليفيقغةؤفؤ،الإسئلاتمتذمجيمقنيزخليؤقاذ

.ة!قننخزبأئةوةتؤق"هللاقضذ!ق،التايى"أفلييمن

.(1)رمعبنوعبذاللهق!لمةبنمحمذلهشهذ

"تعيشق:شتقاسبنقيسبنلثابت"وقال:اللهرحمهالمؤلفقال8

.شهيدأ"التمامةيوتموفيلخميدأ،فعاششهيدأ"،وئقتلخميدآ،

.والسلامالصلاةعليهكتابهفيترجمئهوتقذم

معهوهوالاسلاتميذعيممنلرجل"وقال:اللهرحمهالمؤلفقالء

."نقشهنخزبأنه:قوتهاللةفصذق،النار"أهليمن"إنه:القتالفي

عن،الفسئببنسعيدعن،الرهريحديثمن:"الصحيحين"وفي

الإسلاتم:يذعيممنلرجلفقالخيبز،اللهرسولمعشهذنا:قال،هريرةأدي

جراحة،فآصابتهشديدآ،قتالآقاتلالقتاذ،حضرنافلماالتار"،أهليمن"هذا

الثهرسوذفأخبير،ه!قنفقتل،الجراحعلىتضبيزلمالقيلمنكانفلما

قنادىبلالآ،أمرثم،"ورسولهعبداللهأنيأشهداكبر،"الله:فقال،بذلك

الدينهذايؤيداللهوأن،مسلمة!م!فنإلاالجنةيدخللا"أنه:الناسفي

الفاجر")2(.بالزجل

.(2/591)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(111)ومسلم،(2897)البخاريرواه(2)
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بم
الهننالعذبالمورد

جهلبآبيأوالاسلاتمبهاللةييرأنالخطالبئزيغقزؤدغا

قآسئقتم.غقزقأضبغ،هشامابن

ؤالتزد،الخزغئةاللةيمذههمتأنطايبأبيئنلغليئؤدغا

تزدآ.ؤلاخزاتجذلاقكان

بهاللةييرآنالخطاببنلعمر"ودعا:اللهرحمهالمؤلفقال*

.فآسلم"عمزفأصبح،هشامبنجهلبآبيأوالإسلاتم

"اللهم:قالالثهرسوذأن:عمرابنعن،نافعحديثمنالترمذيروى

،"الخطاببنبعمرأوتجفلبأبي:إليكالزخلينهذينباحمتالإسلاتمآمجر

.(1)غريبصحيححسن:وقال.عمرإليهأحتهماوكان:قال

نأ:عباسابنعن،عكرمةعنغمر،أبيالتضرطريقمنورؤى

فآصبح،:قال،بعمز"أوهشامبنجهليبأبيالإسلاتمأمجر"اللهم:قالكأخبررالنبى

فيتكقموقد،الوجههذامنغري!ب:وقال.فأسلماللهرسولعلىعمرفغدا

مناكيز)2(.وعنده،حفطهلهتلمنالئضر

اللةئذهمتانطالبأبيبنلعليئ"ودعا:اللهرحمهالمؤلفقال"

تزدأ".ولاخزأتجذلافكانوالتزد،الخزعنه

الرحمنعبدعن،والحكمعمروبنالمنهالإلىبسندهالبيهقىروى

.(3681)الترمذيرواه(1)

ابنالحافظقال،الخرازالرحمنعبدابنهو:والنضر.(3683)الترمذيرواه(2)

.متروك:(494:ع)""التقريبفيحجر

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاتهفيفصذ

ؤئغققة،الذينفياللهويمقققةأنغتاسئنيغئلإاللهؤدغا

مجفمه.يكثزة؟ؤالخئزالتخزىق!ميقكان،التأويل

الثخين،القخشؤالغتاءالشديل!الخزفييلتسعليئكان:قالليلىأبيابن

:فقال،ذلكعنوالذهليلىأبوفسأله،الخفيفينالثوبينالشديدالتزدوفي

وجدثفماوالتزد2(،الخزاكمه"اللهئم:قالثم،الرايةأعطانيالثهرسوذإن

.(1تزداآولاخزآذلكبعد

فياللةئققههأنغتاسبنلعبدالله"ودعا:اللهرحمهالمؤلفقال+

.مجفمه"يكثرةوالخئر؟البحزئسقىفكان،التأوبلؤبعفمه،الذين

أعمامه.فصلفيترجمئهتقذمتوقد

مررث:قالعباسابنعن،مهرانبنميمونطريقمنلغيمأبووروى

جبريلوهو،الكلبيخليفةبندخيةئناجيوهو،ييضثيابوعلىاللهبرسول

،عباسابنعميابن:قالهذا؟"قن:جبريلفقال،أشلنمفلم،أعلملاوأنا

ترذذناعليناشقملو،ببهمنستسوددزيتهإن،ثيابهؤضخأشذما:فقال

رأيتك:قلت"؟تسلمأنمنعلث"ما:الثه4رسوليقال،رتجدتفلما،لماعليه

"؟رأيته"وقد:فقالمناجائكما،عليكماتنقطغأنفكرهث،دحيةئناجي

قبصقفلما،"موتكفيعليكويزدتضركسيذه!بإنه"أما:قال،نعم:قلت

اكفانه،فيفدخل،الؤقجشديذطائزجاءسريرهعلىوؤضغعباسابن

فلما،لهقالالتياللهرسوليبشرىهذه:عكرمةفقال،اكفانهنشزفآرادوا

.(4/132)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

ؤالؤتلإ،القاليؤكثزةالغفر،بالوليقايلخئننلأنتيرؤدغا

ؤكان،يضفبهدكزاؤمجشزونيمئةله"قؤبذ،فيهلةئتاركؤآن

ؤأشتةؤمجشرينيمئةؤغاثق،قزتيننالشتهفيتخيئنخفة

نخؤقا.

.127:الفجر9لآيةا(1)(آلئفشآفظتيتةاه!ئإت،:تلفقلحدهفيوضغ

"فما:فقالرجلآ،عنذكرأىعبذاللهإن:قالالعباشأن:روايةوفي

وتئؤتين،بصزهيذهبحتىالدنيامنيذهمثمارآهكانإن،جبريلإلارأى

.(2)"التأويلمنمجفمآ

وكثرةالغمر،بطولمالكبنلأنسيى"ودعا:اللهرحمهالمؤلفقالء

وكان،يضلبهذكرآوعشرونمئةلهقؤبذ،فيهلهئبازكوأنوالؤتد،المالي

.نحوها،اوسنةمئةوعاش،مرتينالسنةفييحملنخفه

قالت:قال،أنسعن،قتادةعن،شعبةحديثمن""الصحيحينفي

ووتده،ماتهائمثز"اللهئم:قال-لأنسيعني-اللهادع!اللهرسوذيا:(3)شليمأئم

.(4)"هيفوبارك

،غمرهأيئ"اللهم:فقال،لهدعاالثهرسوذأن:أنسعن،ئمامةوعن

.(58651)الكبير""المعجمفيالطبرانيورواه(1)

.(6/478)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

.!سلمة"أم:الأصلفي(3)

.(4802)ومسلم،(597)البخاريرواه(4)

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاته3فصك

غقيهقذغا،ؤآداةقميضةشققذلقبآبيئنغتيتةؤكان

يمن4بالرزقاالأشذققتقة،يملابهيمنكفئاهيقغ"هللايشقطأن

الشايم.آزضيى

فيالثالثةآرجووأنا،اثنتينمنهافرأيث:قال،"لهواغعز،ووتدهماتهوأكثز

.(1)لآخرةا

الفاكهةالسنهفييحل!بستانلهكانأنه:أنسعن،العاليةأبووروى

ترجمته.وتقذمت.الم!ك)2(رائحةمنهيجيءزيحانفيهوكان،مرتين

قميضهشققدلهبأبيبنغتيبة"وكان:اللهرحمهالمؤلفقال+

منبالررقاءالأسذفقتله،كلابهمنكلبأعلبهاللةئسقطأنعليهفدعا،وآذاه

."الشامارضيى

أعمامه.قضلفيذكرهتقذم:هذاغتيبة

غتيبةوابنهلهبأبوتجفز:قالالأسودبنهتارإلىبسندهلغيمأبوروى

فقال،راهبصومعهمنقريبآالشراةف!زلنا،معهماوخرجث،الشامنحؤ

وخقي،ليمئيغزفئمأنتم:لهبأبوفقال،يحمباعهنا،هناأنزلكمما:الراه!ث

هذهعلىقتاعكمفاجمعوا،ابنيعلىدعامحمدآإن:قال،أجل:قلنا

،"اثنتين"فرأيت:أنسقولدون(075)"الأوسط"المعجمفيالطبرانيرواه(1)

ولي!،به،أنسعنثابتطريقمن(1255)"مسنده"فيحميدبنعبدورواه

عن،التشكريديناربنالجعدطريقمن(2481)مسلمورواه،"عمره"أطل:فيه

الحديث....اثنتينرايتقد،دعواتثلاث!عاللهرسولليدعا:قالأنس

.(3833)الترمذيرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
االننالعذبالورد

اللهص!قذغاالمئتر،غلىؤفؤ،فخوكاالقطرإتيهؤشيهيئ

الىقفطزوا،الجتاليأفثاذشخابقثاز،قرغة4الشقافيؤقا

،!اللةقذغا،القطركثزةإتيهشيهيئختىالأخزىالبفغة

الشفسيى.فيتفشونؤخزخوا،قأققغت

المتاعوجمعنا،ذلكففعلنا،حوتهونامواعليهلابنيافرشواثم،الضؤمعه

وجوقنا،قشئمالأسذ،فجاء،القتاعفودقغتيبةوبات،حولهودزنا،ارتفعحتى

تقدزفلم،كلبياسيفي:فقالزأشهفقطع،القتاعفودقهوفإذا،ؤثمتثم

.(1)كلذغيرعلى

:فقال،فخذشه،واحدةضربةبيدهفضربهالأسدفوث!ت:روايةوفي

.(2نجذلافلمالأسذ،وطلبنا،لساعتهفمات،قتفتني

علىوهو،المطرفحوطاليه"وشكي:اللهرحمهالمؤلفقال*

قفطروا،الجبالأمثاذسحافيفثارقرعةالسماءفيوما!اللهفدعا،المنبر

فآقلعت،،اللهص!فدعاالمطر،كثرةشيهيئحتى،الأخرىالبمعةإلى

."الشمسفييمشونوخرجوا

طلحة،أبيبنعبداللهبنإسحاقحديثمن""الصحيحفيهذاروي

فييخوضون"وخرجوا:وفيه،أنسعن،ثابثأيضآورواه،(3)سنأعن

.(38/230)!دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(306)"النبوة"دلائلفيالأصبهانينعيمأبورواه(2)

.(897)ومسلم،(986)البخاريرواه(3)
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بممعجزاتهفيفصك

آؤشيير،ضالحيمن-ألفثؤفئم-الخئذقيأفلؤألهغتم

.كانمقاائمثروؤالظغائمؤائضزفواقشبغوا،ؤبهمة،دونه

.(1)"الأخرىالجمعةإلىفأمطروا،خمعةيوتموكان،الماء

صاعمنألف!وهمالخندقياهل"وآطعم:اللهرحمهالمؤلفثقال+

.كان"مااكثزوالطعائموانصرفوا،فشبعوا،وبهمةدونهاوشعبر

خمزلما:قالجابرعنيميناءبنسعيدحديثمن"الصحيحين"في

شيء؟عندفيهل:فقلت،امرأتيإلىفانكفأثخقصآكأبحيورالنبئرأيثالخندق

وطخنت،قذبحتها،داجنبهيمةولناشعيرمنصاعفيهجرابآإلنفأخرتجت

معك.ونقرأنتتعال:وقلتفساززئهالثهرسولإلىجئثثم

.رجلانأوورجلأنتقفئم:روايةوفي

"!ير:النبيئفصاخطيمب""كثير:قال،لهفذكرت"؟وه"كم:قالثم

الئزمةتننرعلاأهللث"فز:قالثم،شؤرآ"صنعقدجابرآإن!الخندقأهل"يا

اللهرسوذجاء:فآخبرتهاامرأتيفجئث،"آتيحتىعجيتكمتخبيزنولا

بعفرروفي،نعم:قلتسأللث؟هل:قالت،معهموقنوالأنصاربالمهاجرين

أعلم،ورسوئهفالئة:قالت،نعم:قلث!؟الطعامكمسألكهل:الروايات

فيه،وباركفيهفبصقغجينآ،اللهلرسولفأخزتجتآحد،بعفماعنيفذهب

معلث،قفتخبيزخابزة"ادعي:قالثم،وباركفبصقئزمتناإلىغقذثم

تركوهحتىلاكلوابالتهقألهميغ،ألفوهم،تنزلوها"ولائزمتكممنواقذحي

.(3389)البخاريرواه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

ري!ثمتائتةبهالتري!ي!تتفرمنأئضاالخئذقيأفلؤأطغتم

زؤاخة.ئنغئلإاللهؤخالهاأبيقاإلىشغلإائن

هو.كماتيخبزعجيتنا!انهيكماتتجطبزمتناوإنوانحرفوا،

ويجعل،الخبرتك!يمرفجعل،تضاغطوا"ولا"ادخلوا:روايةوفي

أصحابهإلىؤيقزب،مفأخذإذاوالتنورالئزمةؤيخقراللحتمعليه

أصابتهمالنالعنفإن،وآهديهذا"كلي:قال،منهموتعيئشبيواحتى

(1)((قجاعة

يسيرتمرمنأيضأالخندقأهل"وآطعم:اللهرحمهالمؤلفقال*

."رواحةبنعبداللهوخالهاابيهاإلىسعدبنتشيرابنةبهاتت

نأ:ميناءبنسعيدحديثمنالأصبهانينعيموأبوإسحاقابنروى

رواحة،بنتغفرةأميدغتني:قالتتشيربنالنعمانأختسعدبنيتشيربنتآ

بنعبداللهوخاللثأبيلثإلىإذهبي:وقال،ثوبيفيتمرمنخفنةفأعطتني

هذا"ما:فقال،وخاليأبيألتمسوأناالثهبرسوليفمررث،يغدائهما،رواحة

قالت:"هاته((:قال،يتغذيانهوخاليأبيإلىأميبهبعثتنيتمز:قلث"معلث

بالتمردحاثم،قئ!يمطبثوببأمرثمقلأهما،فمااللهرسوليكفيفيفصببئه

نأالخندقأهلفي"أضزخ:عندهلإنسانقالثم،الثولمحبفودقفتبذد،عليه

حتىيزدادوجعل،ياكلونفجعلوا،الخندقأهلفاجتمعالغداء"،إلىقفم

.آلافثلاثةوهم،الثوبأطرافبمنتيسقطوإنه،الخندقأهلضذز

.(0392)ومسلم،(3876)و(3875)البخاريرواه(1)
http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاتهفيفصك

تفويمنزايمبمتهأزتغيمرؤدآنالخطالمحبئنغقزؤآقز

ؤاجذة.تفزةيئفمنلئمكآثةؤتقيئ،قرؤد،الزابفيىكالقصيلي

شييرعيىأقر2يمنزخلأثقايينطفخةآبيقئيزليفيؤآلهغتم

هو.كماوبيهيئشبغواختى،إئطهت!ختأنت!تجغققا

.(1)موسىأبوأخرجها:وقالالأثيرابنأوردها

مئةأربغئزؤدأنالخطاببنعمز"وآمر:اللهرحمهالمؤلفقال"

.واحدة"تمرةيممفمنلمكأنهوتقيئفزؤدهم،الرابضكالقجبلتمرمنركب

الخثعميسعيدبندكينحديثمن""مسندهفيأحمدالإمامروى

فقال،الطعاتمنسألهراكبمئةوأربعأربعونونحناللهرسوذأتينا:قال

إلىبناقضيذ،معهوقمناعمرفقام،"فأعطهمإذهمثعمر!"ياكأخير:النبيئ

القصيلدممبةالتمرمنالغرفةفيفإذا،الباقيففتح،المفتاحفأخرج،غرفة

!انيالتفصثثمشاء،ماحاجتهمناكتمافأخذشألكم"؟"ما:فقال،الرابفيى

.(2)ةرمتمنهنززألمفكأنما،آخرهملمن

رجلأثمانينطلحةابيمنزلفي"وآطعم:اللهرحمهالمؤلفقال+

.هو"كماوتقيشبيواحتىإئطهتحتأنسنجعلهاشعيرأقراصيىمن

(7/454)الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(4/174)هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر(1)

يعني؟موسىأبوأخرجها:الأثيرابنوقول.بشيربنالنعمانأخت:ترجمةفي

كتابه.مقدمةفيذلكبينكما،كتابهفيوذكرهالاسمأخرج

.(17612)""مسندهفيأحمدرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

كففئم،شبفواختىفزيزةأبيمرؤديمنالخيشقؤأطغتم

ؤأبي،!عالتبيئختاةمئةقاكل،لةؤدغا،ييهتقيئقازدئئم

...................................،تكر

أنسعنطلحةأبيبنعبداللهبنإسحاقحديثمن""الصحيحينفي

آعرف!ضعيفآاللهرسولصوتسمعتقد:شليملأمطلحةأبوقال:قال

شعير،منأقراصآفآخرجت،نعم:قالتشيء؟منعندكفهل،الجوغفيه

ببعضه،ورذتنيثوييتحتذشتهثم،ببعضهالخبرفلف!ب،لهايخمارآآخذتثم

فيجالسآالثهرسوذفوجدثبهفذهبث:قالاللهرسولإلىأرسقتنيثم

"؟طلحةأبو"أرسلك:اللهرسوذفقال،عليهمقفصث،الناسومعهالمسجد

أيديهمبينوانطلقتفانطلقوا،"قوموا":معهلمنالله4رسوفقال،نعم:فقلت

اللهرسوذجاء!شليمأئميا:طلحةأبوفقال،فأخبرئهطلحةأباث!ئجحتى

اللهرسولفدخل،أعلمالله"ورسوله:فقالت،نطعمهمماعندناوليس،بالناس

أئموغقرت،قفمتالخبزبذلكفأتت"سليمأمياعندكماقلضيا9":فقال

"ائذن:قالثميقوذ،أنشاءماالله4رسوفيهقالثم،فأذمتهلهاعكةشليم

،عشرةثم،عشرةثمخرجوا،ثمشبيوا،حتىفاكلوا،لهمفأذن،"لعشرة

.شعير)1(منوالأقراعمذ:روايةوفي،ثمانونأوسبعونوالقوم

حتىهريرةأبيمرودمنالجيشقوأطعمة:اللهرحمهالمؤلفقال"

بكروابيمج!النبئحياةمنهفكل،لهودعا،فيهتميئماردثم،كفهمشبيوا

منه.معكوفتينبينوما،(0402)ومسلم،(1355)و(6605)البخاريرواه(1)

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاتهفيفصك

ييمامنةؤخقل،ت!قدغئقانفيلقققا،!ؤغثقانؤغقز،

.!اللهشبيليفيؤسئقاخمسينغنةزوقي

خمسين-عنهزويفيما-منهوخقل،ذهبعثمانفيلفلما،وعثمانوعمر

."!اللهسبيلفيؤسئقأ

كأ!يررالنبئأتيث:قالهريرةأبيعن،العاليةأبيحديثمنالترمذيخزفي

فيهنليدعاثمفضفهن،بالبركةفيهنليادع!اللهرسوذيا:فقلت،بتمراب

كلما،المرودهذاأوفي،هذامرودكفيواجعلهن"خذهن:وقال،بالبركة

حملثفقد،نثرآ"تنئزهولا،قخذهيدكفيهقأذيخلشيئآ،منهتأخذأنأردت

ولاليئم،منهنأكلفكتا،اللهسبيلفيؤسئتيمنوكذاكذاالجرودذلكمن

انقطغ)1(.فإنه،عثمانقتلييومكانحتىجقوييفارقلاوكان

هريرةأبيعن،أأبيهاعنمنصورأبيبنيزيدطريقمنالبيهقيوروى

كأ!يرر،النبيموت:مثقهنأضمثلمالإسلامفيمصائ!تبثلاثأصبت:قال

شقر،فياللهرسولمعكتا:قالالجرود!وما:قالواوالمرو؟،،عثمانوقتل

فأخرجت،به""حيئ:قالمزود،فيتمر:قلتشيء؟"معك!هريرة"أبا:فقال

تمرةعشرينمنهفأخرجث:هريرةأبيعنسيرينابنروايةوفي-تمرأمنه

:قالثم،آخرهنإلىؤيسفيتمرةكلئيضغوجعل،ودعااللهصسغىثم-

فدعوتهيم،((عشرة"ادع:قالثموشتبيوا،فأكلوا،فدعوتهم((عشرة"ادع

تأخذأنأردت"إذا:فقالالمرؤد،فيتمرمنوبقي،كفهمالجيشقاكلحتى

.(3839)ال!رمذيرواه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افنىالعذبالورد

خففا،شقيمأ"ئمته"آفذتقاقضغؤيمنبرئت!تبتائهفيؤآطغتم

جينآؤ،ؤضيتجيناكثروييقاالطغائمئذزىؤلا،زيغتئئم

زيغت.

وحياةكلرز،النبيحياةمنهفأكلثتكئه"،ولاقخذهيدكفاديخلشيئأ،منه

وانته!تبيتيفيماانته!تعثمانفيلفلما،عثمانوحياةعمر،وحياةبكر،أبي

ؤسئق.مئتيمناكثزمظامملثكمأخبركمألاالمرؤد،

،غزاةفيكانواأنهم:هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدروايةوفي

وكان،اللهسبيلفيؤسئقأخمسينمنهفأخذث،الطعاممنغؤزفأصابهم

.(1)فذهب،عثمانزمانفيفوقع،ليخليخلفقفعفقآ

آهذتهاقضعهمنبزينببنائهفيآوآطعم:اللهرحمهالمؤلفقال+

حينأوؤضعتحينممثزفيهاالطعائمئدرىولازيخضتثمخفقأ،شليمأثمله

.زيعت"

الله4رسوتزؤئجلما:قالأنسعن،ثابتإلىبسندهنعيمأبووروى

غروسآ،يصبخاللهنبىإن:سليمأئموهي،أميليقالتتجخشبنتزين!ت

:فقال،بهفذهبث،اللهرسولإلىبهاذق!ث:وقالتتؤر،فيخيسأفجعقت

منوفقراةوعليآ،وعثمانوعمزبكرأباادغثم،البيتناحيهفي"اجعفه

يقهمنأتعخمثفجعلث،"الطريقفيرأيمتوقن،المسجدوأهل،أصحابه

حتىفدعوئهم،أغضيهأنفكرفثأدعؤ،أنيأفرنيمنكثرةومنالطعام

.(111-6/011)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاتهيطفصذ

الله"!،قهرقفئم،ئزاهمبمنبقئضةختيؤتؤتمالخيشقؤزقى

أنرذؤييهئا،ئر2غيتاةافتلآتإلأأخدمتاتئقلئم:تغضفئمؤقاذ

.711:لنفا!19(زكنلئةآزضضتؤتبهنئ،ذزمئتومما،:!لله!ا

فقال،لا:فقلتأخد؟"منترىهل!أنس!"يا:فقال،والطخرةالبيتامتلأ

أصابعثلاثةفغصحن،فذاقهفجعلئهالئؤر،بذلكفجئث،""قفئم:الله4رسو

ويخزجونيتغذونفجعلوا،ويرتفغيربواالتؤرفجعلالتؤر،فييدهمن

قذاتم"ضغه:قال،بهت!ئجمانحوالتؤرفيتميئأجمعونقزغواإذاحتى

قلسط:،فآخذتهتجريد،منبالمح!وهوعليها،الباقيوآسقفتفخرج!ث،"زينب

وسبعين.اثنينأو،وسبعينواحدآ:قالكانوا؟كم

.(1)هتث!أنسعن،عثمانأبيحديثمن""الصحيحينفيونحوه

ترابمنبقبضمخنينيوتمالجيشق"ورقى:اللهرحمهالمؤلفقالء

وفيهترابأ،عبناهامتلآتإلامتاأحذيبقلم:بعضهموقال،اللةفهزقهم

."!71:لأنفالا9(زكةألئةؤتيهنئزشيئت،ذزميت،وقا:!للةاأنزذ

معخنينآغرؤنا:قالالائموعبنشلمةطريقمن:"مسلم"صحيحفي

وجوقهم،بهاستقبلثم،ترابمنقبضةالله4رسوفقبفق:وفيه،اللهرسول

بتلكترابآعينيهملأإلاإنسانآمنهماللهخلقفماالوجوة"،"شاق!ب:وقال

.(2)هثلافهزمهم،مذبرينفولوا،القئضة

.(4281)ومسلم،(486)البخاريرواه(1)

.(1777)مسلمرواه(2)
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بم
الهنىالعذبالمورد

الئزاقيقؤضغ،تئتطزونهؤفئمفزيثير،منمئؤعلىؤخزقي

تزؤة.ؤلئمؤقضى،زؤومج!هئمىلى

قققا،أشزةأؤقتقةئريذخغشيمئننقايلثئنقة"شر2ؤتبغة

بالأقافي،قتادآة،الأزضيىفيقزيي!هتذاقشاخت،غقيهدغايمئةقزلت

الله*.قتخاة،"هلقذغا،"هتتذغؤآنؤشآله*

طاهز!،ؤأخلان،طاهزةؤدلالاث،تاهزةفغجراث!عؤتة

تخفيفأ.قذاعلىيمئقاا!صمزنآ

ذلك.منشيئآخنينغزوةفيوتقذم

ينتظرونه،وهمتريشمنمئةعلى"وخرج:اللهرحمهالمؤلفقال"

.8تروهولمومضى،رؤوسهمعلىالترالتقومع

.الهجرةأرادحينهذاوتقذم

قتقهئريذخفشمبنمالكبنشراقة"وتبيه:اللهرحمهالمؤلفقالء

فناداه،الأرضفيفرسهيدافساخت،عليه!دعامنهقربفلما9،آضهأو

."اللهفنخاه،لهفدعا،فسأله،دالأمان

.والسلامالصلاةعليههجرتهفيهذاتقدم

،ظاهرةؤدلالاتباهر!،فعجزات!"وله:اللهرحمهالمؤلفقال*

تخفيفأ".هذاعلىمنهااقتصرناطاهر!واخلأكت

والسلامالصلاةعليهبمعجزاتهيتعققممااللهرحمهالمؤلف!فرغولما

http://www.al-maktabeh.com



بممعجزاتهقفصك

المؤلفث،يذكزهلمممافختضرآشيئآذلكإلىأصيفأنأردثذلكوغير

بمعجزاته.ذلكبعدثم،والسلامالصلاةعليهبخصائصهفابتدأث

:أضزبأربعةأنها:العلماءبعفقفذكرخصائضهفأما

.الواجباتمنبهاختمنما:الأول

الفتقزبونيتقزبفلم،الغلىوالذزجاتالرئفىزيادةفيهوالحكمة:قالوا

.(1)الصحيحالحديثفيكما؟عليهمافترضنما4أدابمثلالثهإلى

يزيذالفرضيىثواقيأن:الشافيأصحالمحببعفسعنالحرمينإمائمونقل

بحديمث.واستأنسوا،درجةسبعينالتفلثوالمحبعلى

والسواكوالتهجدواليىتروالأضجتةالضحىصلاةالمتزهمبهذافمن

عليه،واجباتأنها:الشافعيأصحاببعفولعندفالصحيخ.والفشاورة

شنن.:وقيل

نأ:أيضآوالصحيح،التهجدغيرالوتزأن:عندهمأيضآوالأصخ

.(2)الأقةحقفينميمخكماالسلامعليهحقهفيوجوبهنميمخالتهجذ

الضعف.علىوزادواكئرواوإنالعدؤعلىفممابرئه:ومنه

تقضيهكان:وقيل،وفاءيخلفلمدينوعليهماتقندينقضاء:ومنه

إلىتقرب"وما:وفيه،مطولأ!نههريرةأبيحديثمن(1376)البخاريرواه(1)

."عليهافترضتمماإليأحببثيءعبدي

.(1/61)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

ؤجوبآ.لاتكزمآ

الهنىالعذبالورد

.واختياليهففارقتهبيننسائهتخييزعليهأوجبأنه:ومنه

التزؤقيعليهفحؤتم،الآخرةوالدازفاختزنة،فستحنآالتخييزكان:وقيل

المتةلتكون؟لئيمخئم،ضنيعهنخسنعلىلهنمكافأةبهنوالتبذل،عليهن

لآيةا(أ!رممتىاتتتةآلئئآزؤجكلإإتاآخققتاتلث:تعالىاللهقال،الثهلرسول

.051:لأحزابا1

اكثز،اجتنابهفيالأجزليكون؟الفحرماتمنبهاختمنما:الثاني

:قسمانوهو

وفي،الزكاةومنه،والخطالشعر:فمنه،النكاحغيرفي:أحدهما

فحرمة.كانتأنها:أصخهما،للشافيقولانالتطؤعضدقه

ضحرمة،عليهكانتوالكزاثوالبصليالثومواكلفتيهئآالاكلإن:وقيل

العدؤ.يلقىحتىتننرغهاأنلا"قتهلبيمنإذاعليهيحزموكان،مكروهة:وقيل

يحرموكان،إتمافهتنرقهتطؤعفيشزغإذا:وقيل،مكروهآكان:وقيل

خائنةعليهوخرتم،الدنيازفرةمنالناس!بهتمتعماإلىالعينقذعليه

الآغئن.

.النكاحفيالثانيالقسم

الكتابية،نكاخومنهتكزمآ،:وقيل،نكاخهكرهتمنإمساذ.فمنه

يخلاف.وفيهما،المسلمةالأقةونكاخ
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معجزاتهفيفصذ

له:والمباحاتالتخفبفات:الثالث

بم

:نوعانغيرهدون"!يرلهأئيحومما

أئيحماواصطفاء،القهمومفيالوصالفمظ،بالنكاحيتعققلا:أحدهما

،إحرامبلامكةدخوذومنهاوغيرها،جاريهمنالمسمةقبلالغنيمهمنله

ويحكتم،يخلافغيرهوفي،بعلمهيقضيئأنوله،ساعةفيهاالقتالوإباحة

ويحمي،لهيشهذمنشهادةوتقتل،وؤتدهلنفسهوتشهذوؤتد؟،لنفسه

فضطجعآ.بالنوموضوءهينتقفقولا،لنفسهالقؤات

الشافعي،لأصحابوجهانالخنابةمعالمسجدفيفكثهإباحةوفي

منوالشرابالطعامأخذلهوأئيح،المرأةبلصيرؤضوءهانتقاضقوكذلك

صاحبهماعلىويجبإليهما،!ررهواحتاجإذاإليهماالمحتاجمالكهما

عليهتفغفهالمالمباحاتهذهومعظم،بمهجتهعيهررمهجتهوصيانة،له4البذ

له.فباحةكانتوانالسلام

:بالنكاحمتعفق:الثانيالنوع

نكاحهوانعقاد،لهالزيادةجوازأ9والصحيخ،نسوةع!يإباحة:فمنه

ينحصر،لا:وقيل،الثلاثفيطلاقهانحصاروالأصخ،الأصخعلىالهبهبلفظ

.غيرهبخلاف،بالذخولولابالعقدمهريجبلاالهبهبلفظعقدواذا

الصحيحعلىالإحرايمحاليوفيشهود،ولاؤليئبلانكاحهانعقاد:ومنه

الجميع.في
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الهننالعذبالوردبم

وتحزئم،الصحيحعلىالإجابةتنرمهاخيئهامرأةنكاحفيزيخصتوإذا

.ؤخهانوإمائهأزواجهبينمئ!قلاوجوبوفي،يخطبئهاغيرهعلى

.والإكرامالفضائلمنبهاختمنما:الرابع

وفيمنأبدأ،غيرهعلىفحزماثعنهنئوفياللاتيأزواتجهأن:فمنه

تحرم:الثالث،تجلئ:الثاني،تحريمها:أصخها،أوجهحياتهفيفازقها

توفيوقنتوفيتمنسواءالمؤمنينأقهاتأزواتجهوأن،فقطبهادخلالتي

وتحرييم،وطاعتهناحترايمهنووجوبط،نكاجهنتحريمفيوذلكعنها،

وآخواتهن.بناتهنوتحرييم،والخفوةالتطرفيلا،غقولههن

ومجقابهنثوابهنوتجغل،النساءسائرعلىنسائهتفضيل:ومنه

فيالشافيأصحافيواختلفت،وعائشةخديجةأزواجهوأفضل.ضيفين

أفضل.أيتهما

وأقته،أجمعينالخلائتيوخير،التبيينخايمأنهالنكاحغيرفي:ومنه

ضلاله،علىالاجتماعمنمعصومةوأقته،القرونخيروأصحابه،الأممأفضل

التحريفعنمحفونممغجزوكتابه،الشرائعلجميعوناسخةمؤتدةوشريعته

انقرضت.الأنبياءسائروفعجزاث،ؤفاتهبعدالناسعلىخخةوهو،والتبديل

وأجقت،وطهورآمسجدأالأرضنلهوخيلت،شهرمسيرةبالزعبونفهمز

وهو،كاقةالناسيىإلىوأرسل،المحمودوالمقاتمالشفاعةوأعطيئ،الغنائئمله

وأوذ،فشقعوأول،شافعوأوذ،الأرضنعنهتنشقمنوأوذ،آدتموللإسيذ

تتعآ.4الأنبياأكثزوهو،الجنهباقييقرغمن
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بممعجزاتهفيفصك

الملائكة،كصفوفطالصلاةفيأفتهوصفولهث،الكيمجوامغوأعطيئ

نألأحدتجلئولا،فذاقهيرىكماطفرهورايمنويرى،قلئهينائملاوكان

:يقولبلمحمد،يا:فيقولباسمهئنادتهولا،صوتهفوقصوتهيرفغ

الله.نبىيا

وبركاته،اللهورحمةالنبىأيهاعليلثالسلام:بقولهالمصليويخاطبه

وهويجيبهآندعاهإذاالمصليويلزم،صلاتهتطلتغيزهآدميأخاط!تولو

القدئةوكانتبهما،ئتبزذودفهتؤئهوكان،صلائهتبقولا،الصلاةفي

ويجوز،الأنبياءعلىالجنونيجوزولا،الأمورؤلاةمنغيرهبخلافلهحلالآ

امتناغه.والأشهز،الاحتلامجواليفيواختلفوا.مرضقلأنه؟الإغماء

بعدعليهماوداوتمالعصر،بعدفصلأهما،الطهربعدركعتافيوفاتته

.السلامعليههئ!نوشتئهإلاالقيامةيوتممنقطعونتتمبشتبوكلالعصر،

بم!نتالأنبياءسائروأقم،القيامةيوتمإليهين!بونأقته:معناه:قيل

صورته،فييتمثللاالشيطانفإنحقآ،رآهفقدالمنايمفيرآهومن،إليهم

فخالفآبالأخكاميتعققمماالمنامفيمنهالزائيسمعهبماتعمللاولكن

يقتللاالخبزلأن؟الرؤيةفيللشكلا،الرأيضبطلعديم؟الشرعفياستقزلما

بجلافه.والنائم،مكقفضابطمنإلا

ليسعليهكدبأأن:ومنهاالأنبياء،لحوتمتأكللاالأرضنأن:ومنها

المتعمداستحقهفإنالكبائر،منعليهالكدهمبقتعفدأحد،علىككدبب

كقز.
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بم
الهنىالعذبالمورد

:والسلامالصلاةعليهمعجزاتهوأما

الغرواتأثناءفيخملةمنهاذكرثوقد،خملةالمؤلفثمنهاذكرفقد

ذلك.وغيروالشتر

مالكبنشراقةوان،اللهسبيلفيأقئهئنعفهايمسرىكنوزأن:ومنها

كذلك.فكان؟ئفتحوالرومفارسنخزائنوبأن،كسرىراو!ي!بتسؤر

،الوجوهمجراضن،الأغئنصغازالئركئقاتلونالمسلمينان:ومنها

أرضآيمفمزتفتحونوبانهم،ئفتخوالعرالقوالشاتمالتمنوبأن،الأنفدئفت

تزص!،بهكاناليمناهليأمدادفييقذئمالقزنيأوشمآوبان،العيراطفيهائذكز

ياتيتغثهليلةلحذيفةودعا،عمرعلىكذلكققدتم،دزهمقذزإلامنهفبرئ

بنمبقئسلأمودعا،زتجغحتىتجذهفلمبزدآ،تجذلاأنالأحزاببخبر

رواه.غفزتماغفرتامرأةيمعقمولا،الغمربطوليغكاشةب!خأمجخضن

الميسب)1(.ل!غأبوابفيالنسائي

الله:رسوذقال:قالعبداللهبنجابرحديثمن:""الصحيحينوفي

،((ستكونإنها"آما:قال!!آنماكا؟لنايكونوآدى:قلست"؟أنماطمنلكم"هل

تفلآلم:فتقول،أنماطكعتاآخري:لامرأتهيقولجابرفكان،فكانتث

.آنماط)2("لكم"ستكون:اللهرسول

.!يفأمحديثمن(9002)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

-بساطوهو،نقطجمع:والأنماط.(0832)ومسلم،(3432)البخاريرواه(2)
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بممعجزاته3فصك

قال،شديدةريحهاتجتالمدينةقدمنالما:جابزقال:مسلموفي

المنافقينعظيئمإذاالمدينةقدمنافلما،"منافقلموتالريخ"هذه:اللهرسوذ

.(1)تام

الأنصارأمنرجلعن،أبيهعن9كليببنعاصيمعن:داودأبيوفي

ئقمةالثهرسوذولاكيذهفوضع،بهقجيء،طعايمإلىالثهرسوذ؟جميئ:قال

المرأةفآرسلمبآفلها"إذفيبغيرأيخذتأنهاتخبرنيهذه"إن:قالثم،قمهفي

زؤجها)2(.إذنبغيرجارتهامنأخذتإنها:تقول

إلاعليلثفما"اسكن:فقال،قتحزك،والغشرةهوتجتليعلىوكان

.(3)"ديهشأو،صذيقأو،نبيئ

:قالثم،فناوله،"الذراغ"ناوئني:شاةمنيأكلوهولرجليوقال

كم!الثهرسوذيا:فقال،الذراغ""ناولني:فقال،فناوله،الذراغ""ناولني

.(4)"كلقلتماكلئلآعطيصتت!كس"لو:فقال؟ذراعمنللشاة

.(16/561)للعيني"القاري"عمدة:انظر.رقيقخمل-

.(2782)مسلمرواه(1)

منه.معكوفتينبينوما،(3332)داودأبورواه(2)

والترمذي،(8156)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(4648)داودأبورواه(3)

.هريرةأبيحديثمن(1742)مسلممختصرآورواه.(3757)

"السننفيوالنسائي،رافعأبيحديثمن(02391)المسند""فيأحمدرواه(4)

.هريرةأبيحديثمن(6659)"الكبرى
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الهننالعذبالمورد

:فقال،آستطيغلا:فقالبمثممالك"تمل"لا:بشمالهيمللرجلوقال

.(1)هييإلىبعذزقعهافما،"استطعت"لا

،طعامفيهابقضعةالله4رسوأتي:قالأنهجئدببنشمرةوعن

أرجلفقال،آخرونوتقغذقوئميقوم،غذوةمنذالطهرإلىفتعاقبوا

منإلائقذكانتماتعج!ثشيءآئفمن:قالئغذ؟،كانتهل:ي!فرةأ

السماء)2(.

لثتطرفآطعمه،تستطعمه!رزالنبىآتىرجلآأن:جابررواهما:ومنها

الرجلفأتىكاته*،حمىوضيفهماوامرأتهمفياكلالرجلزالفما،شعيرؤسئق

.(3)"هنملاكفئمتيهفهلم"لو:فقال،فأخبرهع!يرر،النبيئ

سنه،نصفتوزوجتههومنهطيتموأنه،صاعآثلاثينكانأنه:روايةوفي

.(4)"تشجممامنهلاكلتتيهفهلم"لو:فقال،أخذهكمافوجذه،كاتهثم

شقيمث:قالتالتفزيةأؤسأئمعن،خالدبنأؤسرواهما:ومنها

حديثمن(1202)"صحيحه"فيومسلم،(46165)مسنده""فيأحمدرواه(1)

."بشمالكتأكللا":بدل،"بيمينك"كل:بلفظ،الأكوعبنسلمة

والترمذي،(0674)"الكبرىالسنن"فيوالنسائي،(6967)""مسندهفيأحمدرواه(2)

منها.معكوفتينبينوما،(6967)الكبير""المعجمفيوالطبراني،(3625)

.(2281)مسلمرواه(3)

عبدبنالحارثبننوفلحديثمن(5075)"المستدرك"فيالحاكمرواه(4)

القصة.صاحبهوأنهوفيه،المطلب
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بممعجزاتهفيفصذ

العكهفيوتزكفقبله،اللهلرسولوأهديته،عكهفيمنهفجعلتسمنآ،

كأبحيررالنبىأنفظننت،سمنآمملوءةردهاثم،بالبركهودعافيهونفخ،قليلآ

وعمربكرأبيوؤلاته!ي!جمالنبىغمربقيةفأكلثزدها،ثمتقبفها،لم

.(1)نب!وعثمان

الله،لرسولذلكفشكوت،كثيرآآنسىكنت:قالهريرةأبيوعن

شيئآش!يصثفما،قضقفئه،""ضضه:فقال،فبسطئه،"ليداءك"ابصئط:فقال

.(2)ذعب

أبيبنعثمانعن"النبوة"دلائلفيالأصبهانينعيمأبووذكر

،القرآنآنسىإني!اللهرسوذيا:فقلت،القرآنأنسىكنت:قال،العاص

نأبعدشيئآتي!يتنفما،"شيطانيا"اخربخ:قالثم،ضذريفيفضرقي

خمطئه)3(.

فيقطرحتهمجئديلأ،أخذث:قالالصمدعبدبنعتادحديثمنوفيه

بهاخ!قمنديل"هذا:فقالالقبنكأنهأبيفقفخرجمسخر،وهوالتئور،

.(4)"ةقخؤ

.(6/151)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

.(911)البخاريرواه(2)

الصحابة""معرفةوفي،(383)"النبوة!دلائلفيالأصبهانينعيمأبورواه(3)

(4/9321).

عليه.نقفلم(4)
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وقدفقام،لهفدعا"!يرر،النبئأتىأعمىأن:خنيفبنعثمانوعن

.(1)زصبأ

أضيحفن:فقالتئضاتبثلاثالحارثيزيدبنعلبةجاءه:قالجابروعن

أجذ،فلاخبزآأطف!ثوجعلمث،قضعةفيبهنوجئث،فأصلحئهن،جابريا

القضعة.فيوالبيفق،أصحابهعاقةمعهواكلاللهرسوذفأكل

يقغلاكانوالسلامالصلاةعليهطفهأن:""التهذيبفيالبغوئوذكر

دؤرأ.كانلأنه؟قمرولاشمسفيطتمالهئزولم،الأرضعلى

قط.دبالمحبعليهيقعلمأنه:ومنها

عليه"كان:تعليقآ""الأدبكتابوفي،مسندآ"البخاري"تاريخوفي

يسساءفي".لاالسلام

علاماتمنلأنه؟قطنبىتثاءلمحتما:الملكعبدبنق!لمةوقال

.(2)النبوة

علىغيرهحقوفي،قائمأفيهاكصلاتهقاعدآالتطوعصلاةأن:ومنها

منغميسبنمبأسماءعن"الحديث"فشكلفيالطحاويوخزج

علىيمضلفلم،عليئجخرفيوزأسهإليهئوخىكان"لجبررالنبئأن:طريقين

.(3578)والترمذي،(49601)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

.النبوةعلاماتمنوانها:وفيه.(8/294)للبخاريالكبير"!التاريخ:انظر(2)
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بممعجزاتهيطنص

طاعتكفيكانإنه"اللهم:اللهرسوذفقال،الشصمنغربتحتىالعصز

زأيئهاثم،غزبتنرأيئها:أسماءقالت،"الشمسعليهفاردذ،رسولكوطاعه

خيبر.فيبالضفباءوذلك،غرتتمابعدطقغت

العلئمسبيفهلمنينبغيلا:يقولصالحبنأحمذكان:الطحاويقال

.(1)النبوةعلاماتمنلأنه؟أسماءحدي!ثحفظعنالخففث

وآخبر،الثهبرسولأشريلما:إسحاقأبيعنئكير،بنيونسوروى

الأربعاء"،"يوم:قال؟تأتيمتى:قالوااليير،فيالتيوالعلامهبالزفقةقوقه

فدعا،يجئولم،النهارولىوقدينظرونقريثقأشرفتاليوئمذلككانفلما

.(2)ساعةالنهارفيلهقنريدالثهرسوذ

رائحةمنهوتفوخ،وغائطهتؤتهتبقغكانتالأرضنأن:شئعابنوذكر

يبركف)3(.تفزئملمعليهايرك!ثكاندائةكلئوأن،كالمسكطيبة

حديثمن،الذراجعمربنعثمانعمروأبيحديثمنخزءفيوروينا

هذا:الجوزقانيقال،(3/93)الآثار"مشكل"شرحفيالطحاويرواه(1)

المصنوعة""اللالئ:انظر.موضوع:السيوطيوقال،مضطربمنكرحديث

(1/358).

أسباطعنئكير،بنيونسطريقمن(2/404)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

قوله.،القرشيالرحمنعبدبنإسماعيلعن،الهمدانينصرابن

.(630:)صالملقنلابن"خصائمالرسولفيالسول"نهاية:انظر(3)
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"كان:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،المغيرةبنعبدالثه

.(1)"ءوضلافيترىكماالطلمةفييرىاللهرسوذ

!!!

المتناهية""العللفيالجوزيوابن،(6/75)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(1)

:الجوزيابنوقال.به،المغيرةبنعبداللهعن،عبادبنزهيرطريقمن،(1/173)

له.أصللابمايحدثالمغيرةبنعبدالله،يصحلاحديثهذا
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!نهالضذيقتكوآبو

ئنغثقانفخاقةابيؤاسئئم،فخاقةآبيئنغئذالله:اسئفة

!لئزكغبفزةئزتئمئزشغل!ئننئزكغبغفروئزغايمر

فزةفي!عاللهزشوليقغتفتقي،ئي!ث!زفلاالتيميئغايبئزئؤفي

كغب.اثز

الرحيمالرحمناللهبسم

الثه:رحمهالمؤلفقال"

"فصل

وأرصاه"عنهاللةرضيالصديقبكرأبو

بنعامربنعثمان:فحاقةأبيواسم،فحافةابيبنعبدالله"اسمه

التيميغالببنلؤيبنكعببنفزةبنتيمبنسعدبنكعببنعمرو

.8كعببنفزةفياللهرسوليمعيلتقي،الفرشي

اسمه:فيالناسناختلف!تهبكرأبو

فسقاه،الكعبةعبذ:الجاهليةفياسفهكان:البرعبدبنعمرأبوفقال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

.(1)وغيرهالربيرالنسبأهل4قوهذا:وقال،عبذالثه:الثه4رسو

.(2)الصديقبكرأبو،عثمانبنغتيق:ويقال،عبدالله:عساكرابنوقال

بنغتيق:وقيل،الصديقبكرأبوعثمانبنعبدالله:الحذاءابنوقال

.عثمان

عبدالله،اسمه:وغيرهماالفلأسعليبنوعمرو،معينبنيحعىوقال

الليمثقاله،وجههوخسنلجماله:فقيلغتيقآ؟شفيلمواخئلف.غتيقوتقبه

وجماعة.سعدالمجن

وجماعة.بكاربنالزبيرقاله،بهيمعابشيءنسبهفييكنلملأنه:وقيل

ف!مي،قبقهغتيقماتغييقآ،وآخرمعيقآ،:يسفىأخلهكان:وقيل

وفعتقا33(.وغتيقآفعيقآإخوةثلاثةكانوا:وقيل

دخلبكرأباأن:عائثةعن،طلحةبنإسحاقحديثمنالترمذيوفي

غتيقا24(.شمييومئدفمن،النار"منعتيق"أن!ت:لهفقال،اللهرسولعلى

عائشةعن،طلحةب!نبعائشةحديثمن:""الطبقاتفيمسلموذكر

.(3/963)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)

.(30/3)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

.(3/531)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

.(3679)الترمذيرواه(4)
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بمالعشرةسيرةيطفصك

ينظزأنسزه"من:الثه4رسوفقال،يويمذاتبكرأبوأقبل:قال،المؤمنينأم

لذلك.،غتيق:عليهفغقببكر"،أبيإلىقفينظزالنار،منغتيقإلى

:يقولطالبأبيبنعلىسمعث:قالسعدبنخكيمتختىأبيوعن

غتيقا31(.:اللهرسوللسانعلىبكرأباسقىالذيهو!اللهإن

غتيق،:ولقبه،عبدالثه:بكرأبياسم:دكينبنالفضلنغيمأبووقال

.(2)الحبابيرواهالخير،فيقديمعتيقلأنهغتيقآ؟شقيوإنما

عبيدالثهبنطلحةأبيسألت:قالطلحةبنموسىإلىبسندهأيضآوروى

لهايعيشلاأفهكانت:قالغتيق؟بكرأبوشفيشيءلأي!أبهيا:فقلت

،الموتمنعتيقكهذاإناللهئم:وقالت،البيتبهاستقبقتوتذتهفلماولذ،

.(3)يلققئة

:عباسابنعن،طاوسطريقمنللشيرازي""الألقابكتابوفي

لعتق:يقولونقينهم،ئنئأفي:قالغتيقأ،:بكرأبوشفيئلم:أباهسألأنه

يظئون،كماوليس،لكذلكوإنهالنار،مناللهغتيقوأنه،ن!بهوصحة،وجهه

جخرها،فيآخذتهوتذتةفلما،صغارآماتواأولادأوتدتإذاكانتوالدئهولكن

وقالت:،السماءإلىيذهاورفعت،الموتمنعليهخوفآالكعبةودخلت

.(15/284)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(1)

.(30/12)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه(2)

.(30/12)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(3)
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يم
افننالعذبالمورد

مغقحملاذهبمن!كفخرجت:قالت،موتهليث!قالعزيز،الآلههإلةيا

:يقولوهو،تهيفثبهاوإذا،بكرأبيرأسعلىقؤضجت،لها

الغتيقالولدبحملفربالتحقيقعلىالثهآقةيا

بالضديقالتوراةفييمعزلهث

.(1)الأرضأهلخيروزيزوجعله،الموتمنلكاللةؤقبهقد

وقيل:،بهجاءماكلفياللهرسولييتصديقلمبادرته؟المديقلهوقيل

الإسراء.خبرفيلهلتصديقهبل

باسمهئسقىسواكفهاجروكلئصذيقآوشفيت:الثقفيمخجنأبوقال

منكر.غير

بالصذيق.التوراةفييمعرفأنهوتقذم

صديقآ،:يعني-بكرأبا:يعني-ءلجيررالنبيئوسقاه:الجوزيابنقال

.(2)"آليلقإلايلب!ثلاالصديقبكرأبو،خليفةعشراثنابعدي"يكون:فقال

منحالفيوقفة9ولاماقناةمنهتقغولم،الضدقلازتم:فيهوأيضآ

فيقطئفارفهولم،خنينويوتمأحديوتماللهرسولمعوثبصت،(3)أالأحوال

.(18/95)بغداد"تاريخ"ذيلفيالنجارابنرواه(1)

"المعجمفيالطبرانيرواهوالحديث،(4/45)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(2)

عمرو.بنعبداللهحديثمن(12)الكبير"

منه.معكوفتينبينوما،(2/472)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)
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بمالعثرةسيرةليفصك

وإليه،تريشزؤساءمنؤجيهأالجاهليةفيبكرأبووكانحضر،ولاسفر

قالتشيئآحملإذاكان،الذيات:والأشناق،الجاهليةفيالأشناقكانت

غيزهاحتملهاوان،معهقامقنوخمالهبخقالتهوامضواصذقوه:تريشفيه

أبيبنوسعذوالزبيزوطلحةعثمانيديهعلىوأسلم،ئصذقوهولمخذلوه

.عوفبنالرحمنوعبذوقا!ى

بكرأبوقال:قالداببنيزيذبنعيسىإلىبسندهعساكرابنروى

فمزقاعدآ،لفيلبنعمروبنزيذوكان،الكعبةبعناءجالسآكنث:الصديق

بخير،:قالالخير؟باغيئياأصبختكيف:فقال،الضفتأبيبنأميةبه

القيامةيومدينكل:فقال(1)!بلطمن4آولم9،لا:قال؟وجدتهل:قال

نور.والحنيفةالثهقضىماإلا

فلسطين.أهلمنأومنكمأومتائئتطز؟الذيهذاأما

فخرجث،ئبذثأوئنتطزبنبيئذلكقبلسمعثأكنولم:بكرأبوقال

إنه،أخيابنيانعم:فقال،الحديثطعليهفاقتصصت،نؤفلبنورقةأريد

وضذقث)2(.آمنثى!يررالنبىئيثطفلماشمبآ،العربأوسطمن

من"شيوخه"معجمفيوالقاليني،""الصحابةفيالأثيرابنوروى

إنه:بكرأبوقال:قالمسعودبنعبداللهعن،الخهنيخالدبنزيدطريق

الأصل.فيبياض(1)

.(30/34)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

قدالأزدمنشينيعلىفنزلت:قالع!رزالنبيئيبع!طأنقبلاليمنإلىخربخ

عشزإلاسنهمئةأربععليهوأتى،كثيرأمجفمأالناسيىمجفممنوغيتم،الكتستقرأ

فزشيآ،وأح!يمبك:قال،نعم:قلتخزمئأ،آح!ي!بك:قالرآنيفلما،سنين

بنعبداللهأنا،مزةبنتيممنأنا:قلتتئميآ،وأح!يهمبك:قال،نعم:ت!لق

،واحدةعلامةفيكليئميت:قال،مزةبنسعدبنكعبؤتدمنعثمان

،ذاكلمتخبزنيأوأفعللا:قلت،تطنكعنروف!ث!كت:قالهي؟ما:قلت

فأما،وكفلفتىأمرهعلىيعاونالخزيمفييبغمثنبيآأناليفمفيأحد:لحال

على،فأبيفنحيفورالكهلوأما،معضلاتودافع،غخرابقخؤاض!الفتى

علامة.اليسرىقجذهوعلى،شامةطنه

:فقال،شزتيفوقسوداءشامةفرأىبطنيعنفكشفت:بكرأبوقال

بالطريقهوتمشك،الفذىعنوالقيلإياك:قالثمالكع!،ورلثهوأنت

الؤسئطى.

جاءنيمكةقلإممثفلما،فيهقلئهاالشعرمنأبياتآعنياحيئ:قالثم

طالبأبييتيم:قالواأمر؟فيكمظهرأو،نابتكم:فقلت،تريش!ناديد

عنه،وسألث:بكرأبوقال،بهانتظرناماأنتولولا،فرشلنبىأنهيزغم

محمد!يا:فقلت،فخرجالبالتققرعمتفجئت،خديجةب!يبفيهو:!يل

إني!بكرأبا"يا:قال؟وأجدادكآبائكدينوتركسط،أهلكمنازليمنففدت

ذلك؟علىدليللثوما:فقلت،"بالثهفآمن،كقهمالناسيىوالىإليكالثه4رسو

:قال،باليمنتميتشيخمنوكم:قلت،"باليمنتعيتهالذي"الشيخ:ىال
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يمالعثرةسيرةفيفصك

حبيبي؟يابهذاخبزكومن:قلت،"الأبياتوأعطاكلكقالالذي"الشيخ

أشهدفأنا،يذكمذ:قلت،قئلي"الأنبياءيأتيالذيالعظيم"الققك:قال

منسرورآأشذلابتيهابينومافانصرفث،الثهرسوذوأنكاللة،إلاإلةلاأن

بإسلامي.اللهرسول

إلاالإسلامإلىأحدآدعوتما:قالاللهرسولأن:إسحاقابنوروى

.(1)هيفترددمابكرأباإلا،ونطروترددكئوةمنهلهكانت

سبيلفيكقهاأنفقهاألفأأربعونولهأسلمأنه:"دمشق"تاريخوفي

.(2)الله

بكر،أباخلاماكافيناهوقدإلايدعندنالأحد"ما:اللهرسوذوقال

أبيماذنفعنيماماذنفعنيوما،القيامةيوتمبهاالثةئكاففيدآعندنالهفإن

."اللهخليلصاحتكملهمانألابكر،أبالائخذتخليلآفتخذآكنثولوبكر،

.(3)آخرهإلى...خليلأ"متخذآكنت"ولو:ولفظهالترمذيأخرجه

ضحبتهفيعلىالناسآقنمن"!ان:زيادةوفيه""الصحيحينفي

.(4)"ركبأبيبالثإلاشذإلابافيالمسجدفيتبقينلا،بكرأبووماله

.(3/317)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(30/66)عساكرلابن"دمشق"تاريخ:انظر(2)

.هريرةأبيحديثمن(3661)الترمذيرواه(3)

!ه.الخدريسعيدي*أحديثمن(2381)ومسلم،(454)البخاريرواه(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

.(1)اللهرسوذياللثإلاوماليأناوهل:وبكى،بكرأبوفقال"روايةوفي

.فقيرةبنوعامزبلاذمنهماللهفيئعذبونكانواسبعةوأعتق

الناساحمثمن!اللهرسوذيا:قلث:عقالالعابنعمرووعن

أقن"من:وقال،"أبوها":قال؟الرجالمن:قلمط""عائشة:قال؟إليك

أبالاتخذثخليلآفتخذأكنثولو،بكرابوومالهضحبتهفيعليئالناس

.(2)"ركب

الجنهباقيفآراني،بيديفأخذجبريل"أتاني:قالداودأبيوفي

معككنتأنيؤدذت!الثهرسوذيا:بكرأبوفقال،"أمتيمنهتدخلالذي

منالجنةيدخلمن4أوبكرأباياإنك"أما:الله4رسوفقال،إليهأنظزحتى

.(3)"أمتي

نتصذق،أناللهرسوذأمرنا:قالعمرأن:والترمذيداودأبيوفي

:قالأيوما2،سبقئهإنبكرأباآسبقاليوتم:فقل!ثمالآمنيذلكووافق

مثقه،:فقلث"؟لأهلكأبقيمت"ما:الله4رسوفقال،ماليبنصففجئث

أبقيت:قال،"لأهلكأبقيتما!بكرأبا"يا:فقال،عندهمابكلبكرأبووأتى

.(4)آدبأشيءإلىأسبقهلا:قلث:عمرقال،ورسوتهاللهصلهم

!ته.هريرةأبيحديثمن(0181)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

قريبآ.تقدم(2)

.(4652)داودأبورواه(3)

!ه.عمرحديثمن(3675)والترمذي،(6781)داودأبورواه(4)
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يمالعثصرةسيرةليفصك

بالغباء.تخقلوقد،عندهمابكلبكرأبوفأتى:رزينزاذ

إلىوأحئناوخيرناشيدنابكرأبو:عمرقال:ال!رمذيوفي

.!عاللهرسول

ضذقت،:بكرأبووقال،كذبمت:قفلئمإليكم"بعثني:البخاريوفي

أوذيفما،مرتين،صاحبيليتاركونأنتمهل،ومالهبنفسهوواساني

.بعدها)1("

ينبغي"لا:يقولكأبحيراللهرسوذسمعث:قالتعائشةعن:الترمذيوفي

.(2)"هزيغتؤقهمآنبكرابوفيهملقويم

يمصفيبكرأبا"فروا:فيهئوفيالذيمرضهفيقالاللهرسوذأنوصخ

.(3)"بالناس

فخرج!ث:قالالحديثهذافيزفعةبنعبدالثهحديثمنداودأبوزاد

،للناسققنقمعمز!يا:فقلتغائبآ،بكرأبووكان،الناسفيعمزفإذا

الثه:رسوذقال،فجهرآرجلآعمزوكان،صوتهمج!يررالنبيئفسمعفكئر،فتقذم

فجاء،بكرأبيإلىفبعمث،مرتين"والمسلمونذلكاللةتأبى،بكرأبو"فاين

أبيحديثمن(08842)"الكبرى"السننفيوالبيهقي،(4364)البخاريرواه(1)

.البخاريعندليس"...ومالهبنفسه"وواساني:قيوقوله،الدرداء

.(3673)فيالترمذيرواه(2)

عانشة.حديثمن(184)ومسلم،(633)البخاريرواه(3)
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بم

.(1)للناسفصقى

الهننالعذبالمورد

ى!حاللهرسوذخرقيعمرصوتالثهرسوذسمعأنلما:روايةوفي

.(2)"قحافةأبيابنللناسلئضللا،لا"لا:قالثمخجرتهمنزأشهآطلع

ومنكمأميريمتا:الأنصازقالتاللهرسوذفبمقلما:النسائيوفي

ئصفيئأنبكرأباأمزاللهرسوذأنتعقمونآلسئم:فقالعمز،فاتاهم،أميز

أبانتقذمأنبالئهنعوذ:فقالوابكر؟أبايتقذمأننفسهتطيمبفائكم،للناس

.(3)ركب

الله:رسوذقال:قالاهريرةوأيعمرابنحديثمن:""الصحيحينوفي

أخذهاثم،اللهشاءمامنهاقنرعثدكو،عليهاقليبعلىرأيئنينائمأنا"بينا

أخذهاثم،لهتغمزوالله،ضغفورنرعهوفي،دنوبينأودنوبآقنزغ،بكرأبو

قزته،تفريالناسمنغثقرتآأزفلمغزبآ،يدهفيفاستحات!ت،فاستقىعمز

.(4)"نطغيوضربواالناشزوقيحتى

.(0466)داودأبورواه(1)

.(30/263)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواها(2)

مسعود.بنعبداللهحديثمنحديثمن(853)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(3)

البخاريورواه.عمرابنحديثمن(2393)ومسلم،(3479)البخاريرواه(4)

.هريرةأبيحديثمن(2392)ومسلم،(6618)

"عمدة:انظرمصلحا.عملآيعمل:نريهويفري.عملهفيالحاذق:والعبقري

.(61/951)للعيني"القاري
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بمالعثرةسيرةفيفصك

وكثرةوعمز،بكرأبيخلافهإلىإشارةهذا:العلماءقال:النووئقال

.(1)رمعزمنفيالإسلايمونمهور،الفتوح

شيدا"هذان:وعمربكرلأبياللهرسوذقال:أنسعن:الترمذيوفي

والفرسلين")2(.النبيينإلا،والآخرينالأؤلينمنالجنةأهليكهول

"أذت:-بكرلأبييعني-قالالثهرسوذأن:عمزابنحديثمنوفيه

.(3)صحيححسن:وقال"الغاليفيوصاحبي،الحوضيىعلىصاحبي

الوجه،معرودق،العارضينخفيفتنحيفأ،أبيفق!هبكرأبووكان

الجبهة.ناقئص،العينينغائر

خبيربنمحمدعن،أبيهعن،سعليبنإبراهيمعنالشافيوزؤى

فأمرها،شيءعنفسألتهالثهرسولإلىامرأةأتت!:قالأبيهعن،فطعيمابن

تعني:-؟أجدكولمجئئكإنأرأي!ت!اللهرسوليا:فقالت،إليهترجعأن

البخارخورواه.بكر"أبافأتيتجدينيلم"إن:اللهرسوللهافقال-الموت

.(4ومسلئم

بعدالخليفةأنعلىدليلالحديمثهذافي:!هالشافعيقال

.(51/161)للنووي"مسلم"شرح:انظر(1)

.(3664)الترمذيرواه(2)

.(3675)الترمذيرواه(3)

.(2386)ومسلم،(3458)البخاريرواه(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

بكرأبي:تغديمنبالفذين"اقتدوا:اللهرسولوقال،بكرأبوالثهرسولي

.(؟)"رمعو

الصحابةجميعإن:قائلقاللو:بعفالعلماءقال:الأثيرابنقال

صاحبيكنلمبكرأباإن:قالولو،يكفرلمصحبةلهمليستبكرأبيعداما

.(2)صاحبهأنهنطقالعزيزالقرآنفإن،كفراللهرسول

بكر؟أباإلاقاللهرسولفيكقهمالمسلميناللهعاتب:عيينةابنوعن

آخرتجهإدأدئةنصمزةققذ!لم!تصحر3ه:تعالىقالالمعاتبةمنخرجفإنه

ئ،مخزنلالصحبوءيهقول:اآتغارفممماإدآثئتزتالهت!فروأللإينآ

.(3)041:النوبة1(ضقنهآأدتة

كقها.المشاهذمعهوشهد،اللهرسولمعوهاتجز

أهلمنوزيرينلي"إن:اللهرسولقال:قالسعيل!أبيعنعطيةوعن

فجبريلالسماءأهلمنوزيرايفأفا،الأرضأهلمنووزيرين،السماء

.(4)"رمغوبكرفأبوالأرضأهلمنوزيراقيوأما،وميكائيل

غريب.حسن:وقال،!همسعودابنحديثمن(5385)الترمذيرواه(1)

.(321-3/032)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

.(1286)""الشريعةفيالآجريرواه(3)

"ضعيف:انظر.ضعيفحديثوهو،(4730)""المستدركفيالحاكمرواه(4)

.(1972)الصغير"الجامع
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بمالعثرةسيرةفيفصك

أبافئخئز،الثهرسولزمنفيالناسبيننختركئا:قالعمرابنوعن

.(1)البخاريرواه،عثمانثم،عمرثم،بكر

خأ:طالبأبيبنعليئلأبيقلث:قالالحنفئةبنمحمدعنوزوي

قلت:عمر،:قالقن؟ثم:قلمثبكر،أبو:قال؟اللهرسولبعدخيرالناس

.(2)المسلمينمنرجلإلاأناما:قال!أنت؟ثم

وغقزبكرأبو:خمسةالخلفاء:قالالثوريسفيانعنداود""أبيوفي

بالولايةأحقكانعليأإن:قالقنوإنه،العزيزعبدبنوغغزوعلىوعثمان

أراهوما،والأنصاروالمهاجرينوعمربكرأباخطافقدوغمربكرأبيمن

السماء)3(.إلىعملهذامعلهيرتفغ

الجنة.لهمالمشهودالعشرةأحذوهو

جاريةقالتبالخلافةلهبويغفلفا،أعناقهمللحيئتخلمب!بهوكان

لأخفبتهاتغفريبل:فقالبكرأبوفسمعهالنا،تحف!ثلاالآن:الحيئمن

يحلمبفكان،عليهكنتخلتنعنفيهدخلتمايغيزنيألالأرجووإلئي،لكم

.(4)كلأرغىأنأتحتين:للجاريةقالفربما،لهم

.(3455)البخاريرواه(1)

.(3468)البخاريرواه!2)

.(4630)داودأبورواه(3)

"الطبريتاريخ"و،(187-3/186)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)

(2/354).
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افننالعذبالوردبم

:فقالقحافةأبوبذلكفسمع،مكةارتختالله4رسوتوفيولقا

:قالوا؟بعدهؤئيئفقن،جليلأمر:قال،الثهرسوذفبعق:قالواهذا؟ما

:قال،نعم:قالوا؟المغيرةوبنومنافيعبدبنوزضيتفهل:قال،ابنك

.(1)غتقلقافغطيئولا،أغطىلقامانعلا

ماتيوتمالشقيفهفيبيعتهوكانت،بايعهقنأوذ!بهعمروكان

أبيبنعلىبيعتهعنوتختفتالغد،منالعامةبيعةكانتثم،"لج!اللهرسوذ

نإثم،غبادةبنعوسعذالعابنوسعيذوخالدوالزبيزهاشموبنوطالب

يبايعلمفإنهغبادةبنسعذإلأ،اللهرسولبنمبفاطمةموببعدبايعواالجميع

.ماتأنإلىأحدآ

عنها.اللهرضيفاطمةووفاةاللهرسولوفاةتاريخوتقذم

خزيرةيأكلانكاناكقدةبنوالحارثبكرأباأن:شهابابنوذكر

الله،رسوليخليفةيايدكازقغ:طبيبآوكانالحارثفقال،بكرلأبيأهلإتت

يزالافلميدهنرفع،واحديومفينموثوأنتوانا،سنهلسئمفيهاإنوالله

.(2)السنة7انقضاعندواحل!يويمفيماتاحتىعليلين

امرأئهأ9غمييىبنمثأسماةتغسلهأنوآؤضى،أبواهؤرثهخليفهأوذوهو

.(3/976)""الاستيعابفيالبرعبدابنرواه(1)

"المستدرك"فيوالحاكم،(3/198)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

(4411).
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بمالعثرةسيرةفيفص

.........غايمرئزضخربئثشفقىالخيرأئمؤأفهو:

بكر،أبيبنالرحمنوعبذوطلحةوعثمانعمزقبرهفيونزلفغسلته)1(،

جاهليهفيقطف!يهرآيشربولم،اللهرسولمععائشةبيتفيليلآودفن

.(2)الشبهاتمنتحزجآقاءقنأوذوهو،إسلامولا

ؤئينامنذبكرأبيماليفيزادفما،بنيةياانظري:لعائشةقالوكان

بطوننافياكلناماإلأأموالهممنيفنامافوالله،المسلمينعلىهي؟زفالأمز

،(+ركتف!ذافنظرت،ثيابهمخمث!نمنظهورناعلىوتبشنا،طعامهمتجري!ثنمن

عمرإلىالرسوذبهجاءفلما،وختشية،دراهمخمسةتساويلاقطيفهوجر؟

بكر،أبيولذهذاأتسلمث!المؤمنينأميزيا:عوفبنالرحمنعبدلهقال

بعدمنوأتحقفها،حياتهفيبكرأبوبهايتأثملا،الكعبةورلمح!كلأ:قال

.(4)قتيبةابنذكرهتعبآ،موتهبعدكقفلقدبكرأبااللهزجتم،موته

عامربنصخرث!نبسلمىالخيرأئم"وأفه:اللهرحمهالمؤلفقال"

،(3/032)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتفيرواياتمنذلكفيوردما:انظر(1)

منمعكوفتينبينوما،(4409)و"المستدرك"،(6124)الرزاقعبدو!مصنف"

المصادر.هذه

قصة.وفيه،عنهااللهرضيعائشةحديثمن(3629)البخاريرواه(2)

"القاموس:انظر.يخديخأنإلىالثنيأو،منهاالفتيئأو،الناقةولد:التكر(3)

.بكر(:)مادةأباديللفيروز"المحيط

"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنورواه،(171:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(4)

(3/196).
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بم

فزة.ئنتيمئزشغل!ئننئزكغبغفروابن

الهننالعذبالمورد

.فزة((بنتيمبنسببنكعببنغفروابن

بكر؟أبيأئمقن:دأبلابنث!لق:الخقحىشلامبنمحمدوقال

اسمها)1(.عندالخيرأئم:فقال

خزاعة.منوأفهابكر،أبيعئمابنةوهي

الذيغفرآهذهالخيرأئمنسبمنسعدأ1وابنبكاربنالزبيروأسقط

إليهما)2(.بسندهعساكزابننققهكذا،وكعبعامربينهو

.مندهابنذكرهكذاالمذكولي)3(،عمروإثباثغيرهماعندإن:وقيل

:قالبكرأباأن:عائشةعنالقاسئموروى،باتغت:الزبيرقال

اللهلعلئ،الإسلامإلىواذغهالهااللهفادغمبارذ،وأنتأميهذه!اللهرسوليا

فأسلضت)4(."خيرراللهرسوللهافدعا،النارمنبكيستنعذهاأن

.(30/24)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

أهلمنالنشابةالراويةالوليدأبو،الليثيدأببنيزيدبنعيسىهودأبوابن

انظر:.الرشيدخلافةأولفي(!171)سنةتوفي،الروايةفييضعفوكان،الحجاز

.(4/225)الأدباء""معجم

منه.معكوفتينبينوما،(15-30/41)عساكرلابندمثق""تاريخ:انظر(2)

.(3/169)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:وانظر

.(30/51)"دمشق"تاريخ:انظر.عساكرابنقاله(3)

.(7/435)"الغابة"أسد:انظر(4)
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بمةرث!علاسيرةفيفصل

الأقهأؤذ،!عاللهزشولين!يي،شتةنيت!ي!ؤتلاثاغاش

.................................،سئلافاإ

وأثمفحافةأبوجميعآأبواهورثهبكرأبوتوفيلفا:نعيمأبوقال

الخير)1(.

وأئمطلحةوأئمعثمانوأثمبكرأبيأئمأسلضت:قالعباسابنوعن

أسلمتأإنها:قيل.(2)رسايبنعمارأم9عوفبنالرحمنعبدوأئمالزبير

فحافة.أبيقبلالخيرأئموتوفيتبكر،أبيابنهامعقديمآ

."!باللهرسولين!ييسنةوستينثلاثأ"عاش:اللهرحمهالمؤلفقال+

ثلاثآوفاتهحينإلىانتهتستهأنيختلفونلا:وغيرهالبرعبدابنقال

.(3)خصيلاماإلأ،سنةوستين

،مندهابنذكره،وستونخص!:ويقال:وقالالجوزيابنوذكره

.(4)خصأوالأوذ

إسلامآ".الأقة"أول:اللهرحمهالمؤلفقال"

وإبراهيتمثاب!ببنوحسانبكرأبيبنمبوأسماءعباسابنعنذلكزوي

(2)الكبير""المعجمفيالطبرانيبنحوهورواه.نفسهالموضع،السابقالمصدر(1)

منقطع.لهحاسناده،عديبنالهيثمعن

وانظر:.(5584)المستدرك"فيوالحاكم،(3)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(2)

منه.معكوفتينبينوماوالكلام،(7/354)الأثيرلابن"الغابة"أسد

.(3/977)البرعبدلابن"!الاستيعاب:انظر(3)

.(76:)صالجوزيلابنالأثر"أهلفهوم"تلقيح:انظر(4)
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بم
االننالعذبالورد

ؤيضفا،شتتيزالجلاقةؤؤليئ،!عاللهزشوليتغذؤخيزفئم

ؤييل:ستتتئز،:ؤقيل،يل!يتغشزإلأآشفوؤآزتغةستئتيق:ؤييلى

.شفزامجشرين

:قالالماجشونيعقوببنيوسفعن،يونسبنشريحوروى،النضي

كيسانبنوصالح،وربيعة،المنكدربنومحمد،أبي:مشيختناأدركث

القوماوليشكونلاوهمالأخنسيمحمدبنوعثمانإبراهيمبنوسعد

."!جماللهرسولبعد"وخيزهم:وتقذم،(1)ركبأبوإسلامآ

وقيل:ونصفأ،سنتينالخلافة"ووليئ:اللهرحمهالمؤلفقال"

.شهرأ8عشرين:وقيل،سنتين:وقيل،لياليعشزإلاأشهروأربعةسنتين

لغييمأبيعنعساكزبنالقاسمأبوفرواهونصفامم)سنتين:قوئهأقا

.(2)وغيرهدكئنبنالقضلي

عنعساكرابنرواه،(ليالعشزإلاأشهروأربعة)سنتين:قوئهوأفا

الحؤاء.يحىبنمحمدعبدالثهأبووقاله،(3)رشعمأبي

عنيونسطريقمنعساكرابنرواه،(سنتين:)وقيل:قولهوأما

.(43اضيأماللثوعن.ني!نسب!عالنبيبعد-بكرأبا:يعني-مات:الزهري

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(1)

.(30/452)"دمشق!تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(30/904)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(3)

أبا-"يعني:وقوله.(458و30/045)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواهما(4)
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العشرةسيرةفيفميذ

.(1)شهرام)عشرين:قولهوأما

بم

أشهروثلاثةعامينالخلافةفيمدئهوكانت:حزمبنمحمدأبووقال

.أيايم)2(وثمانية

إلاأشهروأربعةسنتين:يقولكانأنه:معشرأبيعنالأثيرابنونقل

.(3)ليالأربع

.(4)لياليوغشزأشهروثلاثةسنتينخلافئهفكانت:الأثيرابنوقال

.(5)أياموعشرةأشهروثلاثةسنتين:سلامبنالقاسمعبيدأبووقال

الفلأس)6(.ابنقالوكذا

المصدر.منوالمثبت،"يعنيبكر"أبو:الأصلفيمنهبدلآوقعبكر"=

الحسنعنمرويالقولوهذا،كلماتعشربمقداربياضالأصلفيبعدهاوقع(1)

"الرجالومعرفة"العللفيأحمدالإمامبنعبداللهرواه،اللهرحمهالبصري

.(33)"والمثاني"الآحادفيعاصمأبيوابن،(5796)

.(353:)عسحزملابن"السيرةجوامع":انظر(2)

بنمعشرأبيعنأيضآوذكره.(134-3/034)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(3)

.(3/522)،الكبرى"الطبقاتفيسعد

.(3/034)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)

.(35/453)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(5)

.(30/453)دمثق""تاريخفيعساكرابنرواه(6)

=،الحافظالصيرفيالبصريالباهليبحربنعمروحفصأبوهو:الفلاسوابن
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الهننالعذبالموردبم

.(1)لياليوتسغأشهروثلاثةسنتين:قتيبةابنوقال

ليالي.ن!صخإلأأشهروثلاثةسنتين:البرعبدابنوقال

.(2)لياليوسبغأشهروثلاثةسنتين:وقيل:قال

أشهر.وأربعةسنتينخلافتهأن:مندهابنوذكر

وثلاثةسنتينأ9:إسحاقابنعن،البكائيعنعساكرابن(3)وروى

.(5)إبراهيمبنسعدعنو!قاله9،(43امويوعشرونواثنانأشهر

سنتينرأسعلىغمرواسئخيفت:إسحاقابنعنبكيرابنوروى

.(6)اللهرسولمتوقىمنيومآوعشرينواثنين

للمزيالكمال!""تهذيب:انظر.(!249)سنةتوفي،البخاريرجالمن-

(22/162).

.(171:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

.(3/976)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

المثبت.والصواب،""رواه:الأصلفي(3)

بنعبداللهبنقلادهووالبكائي،(30/545)دمثق""تاريخفيعساكرابنرواه(4)

فيثبتصدوق:(022:ع)""التقريبفيحجرابنعنقال،العامريالطفيل

.(!183)سنةتوفي،ليقإسحاقابنغيرعنحديثهوفي،المغازي

.(30/451)دمثق""تاريخفيعساكرابنرواه(5)

بنيونسهوبكيروابن،(451-30/045)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(6)

بكير.
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بمالعشرةسيرةفيفصك

الؤتل!:منؤته"

إلىتذخلؤكان،ضختةؤتة،قلإيفاأسئقتم:غئذالله

الطائ!،تؤتمشفئمآضابئو،الغايىفيؤفقاتكرؤأبي!التبيئ

أبيلإ.يخلاقهفيؤقات

أشهر.وثلاثةسنتين:أيضآنعيمأبيوعن

ولهقديمأ،أسلم،عبدالله:الولدمن"وله:الثهرحمهالمؤلفقال*

يومسهئمأصابهالغار،فيوهمابكروأبيمج!النبيإلىيدخلوكان،صحبة

."أبيهخلافةفيومات،الطائف

بمشهدلهيمسمعولمقديمآ،أسلم،بكرأبيولدأكبرهوهذاعبدالله

الثقفيئمخخنأبوورماه،والطائفوحنينالفتحيوتمإلااللهرسولمعشهده

إحدىسنةشواليفيأبيهخلافهأوليفيماتحتىألمآمنهترذفلم،بسهيم

الغرىعبدبنث-فوقمنمثناة5تاثمبقافي-قتقة:أسماءأختهوأئمأفه،غشرة

فيهاقيلوربما،لؤيبنعامربنج!ليبنمالكبننصربنأسعدعبدابن

ماكولا)1(.ابننصرأبوقاله،فتيلة

!قي!وآدتهغينآلرين:فيهانزلالتيوهي،خاصةقتيلةالمؤلفوذكر

.81:لممضحنةا1(تتزوممزآنتزكتمدمخيرصكوتنؤثؤلديننيقتلوكتمنيآلئم

فها.إسلاخرتأ:فقال"تبيالصحاا"فيلغ!تغعرئاجعفرهاوذكر

.(7/201)ماكولالابن""الإكمال:انظر(1)
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الهنىالدذبالورد

الغؤايم،ننالرتيرزؤتجةؤهيئ:التطاقئنداثؤآسئقاء

آؤذقكانالرتئر،نننبغنلإاللهخايئؤهيئالقلإيتهإلىقاتجزت

الغرى،غئدث!ئب!قميلة"ؤأفقا،الهخزةتغذالإسئلايمفيؤبذقؤئوي

ئ!لئم.ولئم،ئؤئئنعامربثىمن

.(1)مشركةأنهاالرواياتجميعوفي:الأثيرابنقال

ت!يم.لمأنها:المؤلفوذكر

عليهوصقىع!ير،اللهرسولكفنوفي،الغارفيعبداللهذكروتقذم

وطلحة.وعمرالرحمنعبدأخوهقبرهفيوثزل،الظهربعدودفن،أبوه

الزبيرزوجةوهي،النطاقينذات"وأسماء:اللهرحمهالمؤلفقالء

أوذفكان،الزبيربنبعبداللهحاملوهيالمدينةإلىهاجرت،العوامابن

عامربنيمنالعزىعبدبنمثفتيلةوأفها،الهجرةبعدالإسلامفيؤلدمولوب

تشيئم".ولم،لؤيابن

عائشة.منأسنكانتهذهأسماء

بعدوأسلصت،سنةوعشرينبسبعالتاريخقبلولدت:نعيمأبوقال

.تقذموقد،وهاجرتوبايعت،إنسانآغشزسبعة

لقاشفرةولأبيهاعيهرللنبيضتغتلأنها؟الئطاقينذات:لهاقيلوإنما

وانتطقت،بنصفهالسفرةوشذبيطاقهافشقت،بهتشذهاماتجدفلم،هاتجزا

.(7/258)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(1)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

.(1)النطاقينذات:الثهرسولفسقاها،الثانيبالنصف

"لجيررالثهرسولإن:الزبيروقال،إسحاقابنذكرهكذا:عمرأبوقال

ذاتلها:فقيل"الجنةفينطاقينهذابنطاقكاللهأبدللث"قد:لهاقال

.(2)النطاقين

طعاتمبهأغالينطاقليكان:أسماءقالت:البرعبدبنعمرأبووروى

.(3)هنمللنساءلابدونطاق،النملمنالثهرسولي

الليثى،واقدوأبو،عباسوابن،الزبيرابناوعروةعبذاللهابناهاعنهاروى

ثلابسنةالأولىجمادىفيبمكةوتوفيت،الجماعةلهاروى،وغيرهم

ليالي،إلاودفنهالخشبةمنإنزالهبعدتلبثلم،عبداللهابنهاقتليبعدوسبعين

وقد،يومآوعشرونبضع:وقيل،يومآعشرون:وقيل،أيامعشرة:فقيل

علىقوفيضبوليوقلبمتينودينكبيرعقليذاتوكانت،سنهمئةبلغت

وعاصيموغروةعبداللهأثموهي،غمرهاآيخرفيغمت!توكانت،الشدائداحتمالي

طفقها.الزبيزوكان،الزبيربنيوعائشةالحسنوأئموخديجةوالمهاحر

(2817)البخاريرواهوالخبر،(4/1782)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

."النطاقينذاتسغيت"فلذلك:بلفظ

.(4/1782)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

"المعجمفيالطبرانيورواه،(4/1782)""الاستيعابفيالبرعبدابنرواه(3)

رجالورجاله:(7/256)الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال،(274)الكبير"

الصحيح.
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الهنىالعذبالمورد

.!عالتبيئزؤفيؤغائشة

تذزاشهذ:تكرآبيئنالزخقنغئذ:ؤأبيقالأققاؤآخوقا

..................،ديكتغذؤأسئقتم،الفشريمينقغ

."!النبيزوج"وعائشة:اللهرحمهالمؤلفقال*

أزواجه.فيذكرهاتقدموقد

أبيبنالرحمنعبدوأبيهالأمها"واخوها:اللهرحمهالمؤلفقال*

."ذلكبعدوأسلم،المشركينمعبدرأشهد،الصةيقبكر

بكرأبووأبوهما،لأمهاعائشةأخوبكرأبيبنالرحمنعبدأن:يعني

.شقيقانأخوانوعائشةالرحمنفعبد؟ز!نهالصذيق

الغزى،عبذ:اسفهكان:يقال:الحذاءابنقالهذاالرحمنوعبد

الرحمن.عبد:اللهرسولفسقاه

الرحمن.عبذ:اللهرسولفسقاه،الكعبةعبذ:اسمهكانبل:وقيل

أبو:لهيقالالذيمحمدبابنهمحمد،أبو:وقيل،عبداللهأبا:يكتى

.عثمانأبو:وقيل.عتيق

فقال،بكرأبوإليهفقام،البرازإلىودعا،الكفارمعوأخدأبدرأوشهد

."(؟)بنفسك"متعنا:اللهرسول

إسلامة،ن!خوالخذيبيهفذنهفيوآسئقتم،الرمين!خشجاعأوكان

.الواقديعن(4006)المستدرك)فيالحاكمرواه(1)
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بمالعثرةسيرةفيفصك

ئننغتاببئننشضيرغئل!ئزغؤيمرئنغامربنثزوقانأوئمؤأفقا

يمتاتة،ئننقايلثئننغئمئننالخايىثئند"فقانئننشتيعئزأديتة

ع!برر.التبيئختاةفيؤئؤقتتؤقاتجزتأسئقضت

محكتمقتلالذيوهو،اكابرهممنسبعةفقتلالوليدبنخالدمعاليمامةوشهذ

سذقداليمامةمحكئموكان،فقتلهنحرهفيبسهيمرماه،الطفيلابنااليمامة

منها.المسلموندخلفيلفلقا،الحصنفيثلمة

دعابة.فيهوكان،بكرأبيولدأسنوكان:الزبيرابنقال

بموضع-نامهانومهمن:قيل-فجأةمات،الجملأختهمعوشهد

بهافدلهنمكةإلىوحيئ،مكةمنأمياليعشرةنحوعلىحئمثميئ:لهيقال

سنة:وقيل،وخمسينثنتين:وقيل،خصبىسنة:وقيل،وخمسينثلاثسنة

اكثر.والأوذ،وخمسينسث

قبرهعلىوقفتحتىحاخةالمدينةمنطغتمتوفاتهعائشةبلغولقا

وتكته.

وغيرهم،مقيكةأبيوابنأوسبنوعمرالتفدفيعثمانأبوعفروى

الجماعة.لهروكط

بنغؤيمربنعامرث!نبرومانأثم"وأفهما:اللهرحمهالمؤلفقال*

بنمالكبنالحارثبندفمانبنشتيعبنأذينةبنغتالببنشضيرعبد

."!النبيحياةفيوتوقيتوهاجرتأسلمت،يمنانة

ماللثبنالحارثبندفمانأن:الثهرحمهالمؤلفنسبهاساقوهكذا
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افننالعذبالورد

الحارثبن؟فمانذكرواوغيرهالتزعبدبنعمركايالنشابينواكثز،يمنانةابن

غنمآ.وكنانةالحارثبينفأدخلوايمنانة)1(،بنمالكبناغئمأ

المخلمالمؤئفتبنالكريمعبذسألوقد،ذلكغيزنسبهافيوقيل

ذكروقد،كنانةبنمالكبنالحارثبن3فمان:رومانأمنسبفيقالهعقا

بنغئمبنيمنأنهايختلفواولم،كثيرأاختلافآنسبهافيالتزعبدابن

ماللث؟

قالهوما،لغيملأبي"الصحابة"معرفةمننقفئهإلئي:المؤلففأجابه

نظر.إلىويحتافي،أضبطوهو،اشبةالبزعبدابن

)أم،-بكرأبيابنيالرحمنوعبدعائشةأتم:يعني-)وأمهما(:قوله

زوجةوكانت،زينب:وقيل،دغداسمها:قيل،وضفهاالراءبفتح(رومان

أبوفتزؤجها،الحارثماتثم،الطفيللهفوتذث؟شخترةبنالحارث

وبايعت،بمكةقديمآوأسلمت،وعائشةالرحمنعبذلهفولدت،بكر

.وهاجرت

الله!رسولحياةفيماتتأنها:سعدابنفذكر؟وفاتهافياختلفواثم

بكرأبوقالوكذلكقبرها)2(.فياللهرسوذونزل،الهجرةمنسثسنةفي

الواسطيئ.وخلف!،الخطي!ث

"الكبرى"الطبقات:وانظر،(9361و4/1881)البرعبدلابن"!الاستيعاب:انظر(1)

.(8/58)سعدلابن

.(8/267)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)
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بمةرث!علاسيرةفيفصك

التر.عبدبنعمرأبوذكره،ستسنةالحجةذيفي:الزبيروقال

الخندقي)1(.عاتمخصيىأوأربعسنةالحخةذيفي:وقيل:قال

قبرها،فيالثهرسوذونزل،سثسنةفيئوفيتأنها:الشهيليوذكر

:وقال"رسولكوفيفيلثرومانأئمتمتستماعليكأتخفطألم"اللهم:وقال

.(2)"اههلإففتنالزالعينالحورمنامرأةإلىينالزأنسزه"قن

طويلآ)3(.دهرآكأ!يررالنبيبعدبقيت:الأصبهانينعيمأبووقال

أبيعن،حصينعن،غوانةأبوثنا:موسىعنالبخارفيرواهماودليفه

قالت:عائشةأئموهيرومانأئمحدثتني:الأجدعبنمسرودقحذثني:وائل

الإفك.حديثبعضفذكرالحقى)4(،أخذتهاوعائشةأنابينا

ذكرهاالذيمسروقيروايةإلالهعمدةولا:الجوزيبنالفرجأبوقال

البخاركيئ.

شيئآ.رومانأئممنمسروقت!قغلم:الخطيبقال

الحربيئ.إبراهيتمطريتنمنهذامسروقيحدي!ثوزؤى

ولهمسروقومات،سنةغشرةن!صخولهسؤائهاوكان:الحربيتال

.(4/1936)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(1)

.التراثإحياءدارطبعة-(7/34)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(2)

.(6/3498)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر(3)

.(4144)البخاريرواه(4)
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الهننالعذبالورد

سنة.وسبعونثمالب

مسروقيسؤالاستحالةالحرببئعلىخعيئكيفوالعجمب:الخطيبقال

عهدعلىماتترومانأتمأأأنوذلك،العلمفيقذليهعلؤمعزومانأئم

وثقةالسند،اتصاذالحرببئعلىدخلتالتيالعلةوأحسمث،كأ!يررالثهرسول

،البخاريعلىدخلتالتيالعلةوهي،ذلكوراءفيمايتفكزولم،رجاله

"صحيحه".فيالحديثأخرجحتى

باستحالتهقطنوأحسئه،شرطهعلىورجائهيخزجهفلممسلئموأما

فتزكه.

موئهاوكان،سنةعشرةن!ضخولهسألهامسروقآإن:إبراهيموقول

فما،سنةغشرةبفغاللهرسولوفاةوقحتلهأكان9هذافعلى؟سثسنةفي

ع!فه.النبيئمنت!قغأنمنعهالذي

افقالاقالماخلافعلىمسروقيسنمبلغإبراهيتم(1)ريغذكروقد

وستين.ثلابسنةبالكوفةمسروقوتوقيئ:سعدابن

سنة.وستونثلاثولهمسرونمات:عمروبنالفضلوعن

ث!سرومانأئمموبت!قولهكانهذافعلى؟بالصحيحأشبةوهو

.(2)سنين

."عن":الأصلفي(1)

."ستين"سنه:الأصلفي(2)
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بمالعشرةسيرةفيذ!عف

صدريفيتتقخقبئ)1(هذامسروقيحدي!ثترذولم:الخطيبقال

حتى،إسنادهواتصالي،رجالهلثقه؟علةلةأعرلهتفلا؟كثيرةسنينوأستنيهره

.رومانأمعنمسروقعنحصينإلىلهإسنادآوساق،عليبنالحسنثنا

.زومانأئمعنالروايةأرسلمسرونيكونأنفحزرث:الخطيبقال

؟غمرهآخرفياختلطالرحمنعبدبنحصينأنديمزوقد:الخطيبقال

اختلاطه.حاليفيالحديثطهذازؤىفلعقه

أشبةوهذا،رومانأئمشئقت:قالمسروقيعنحصينعنروايهوفي

.بالصواب

ونضبهارفعهافي:أحوالهاجميعفيألفآالهمزةيكتبقنالناسومن

،()سألت:الراويفقرأه،بالألفشئلتكتببعفالتقلةولعل،وخفضها

.(2)عليهودؤنفرواه

أئمسألث:فيهوقالمسروقيعنحديثآالبخارئروى:السهيلىوقال

أئمتزفلم،خلافيبلااللهرسولبعدؤلدومسرون،عائشةأئموهي،رومان

الحديث.فيوهمإنه:فقيل،رومان

والشؤوخالتحركفهوالتجلجلأماالتردد،:والتلجلج."يتجلجل":الأصلفي(1)

لجج،:)مادةللفيروزأبادي"المحيط"القاموس:انظر.والتضعضعالأرضفي

.(وجلل

منه.معكوفتينبينوما،(482-4/480)الجوزيلابن"المشكل"كشف:انظر(2)
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في"السير"أهلذكرهماعلىمقذموهو،صحيحالحديثطبل:وقيل

ع!رز.النبيحياةفيموتها

ودكر،لإشكالهبهواعتنى،الحديثهذاعلىبكرأبوشيخناتكقموقد

والعنعنة:قال،فغنينأ،رومانأتمعن:قالمسروقآأن:بعفرواياتهفيأن

لم،فلانعن:يقولأنللراويلأن؟محتملآكانمعنغنأكانله!اذا،أصخ

.(1)الحديثفيكثيزوهو،ئذليكه

الحقافيالبغداديينمنلقيهقنبعفقأن:الحميديعبداللهأبووذكر

أئؤفتتأرومانأئمبأنواستذذ،أبينالحديثهذافيالإرسالإن:يقول

.(2)خلافيبلا"!بررالنبىيشاهدلمومسروق،اللهرسولحياةفي

"ا!مال"كتابهفيالسيرةلهذهالمؤلفالمقدسيالغنيعبدمحمدأبوقال

عنها،مسروقيروايهمنواحدآحديثآالبخارخلهازؤى:رومانأئمترجمهفي

عنها.مسعودبنعبدالثهعنمسروقالحدي!ثروىوقد،كهايدليولم

بعفقفيهارومانأئمعنمسروقيروايةأن:الداودفيعنالشقاف!ي!ىونقل

امرأةعليناولجت:قالتفقدوهي،ترشيةمسطحأئمفيهاذكزلأنه؟الوهم

عائشة:لقولخلافشيئأ،يقلولمكأخيررالنبيفانصرف:وقولها،الأنصارمن

براءئها.نزلحتىالبيتمنأحدخرقيولا،محفهمناللهرسوذرامفما

.(27-4/26)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

منه.معكوفتينبينوما،(4/308)للحميدي"الصحيحينبين"الجمع:انظر(2)
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بمالعشرةسيرةليك!مف

ختاةفيؤبذ:الزخقنغئدئنفخقذغييقيؤآئو

.!بالنبي

تغضفئم،!عالئبيئضجئواآزتغةالضخائمفييمغزلهثؤلا

يم!ؤافئم.تغفبىآؤلاد

.(1)مرسلةرومانأئمعنمسروقيرواية:التزعبدابنوقال

فيولدالرحمنعبدبنمحمدعتيق"وأبو:اللهرحمهالمؤلفقال"

أولادبعضهم!النبىضجبواأربعةالصحابةفييمغزلهثولا،!النبيحياة

.،سواهمبعفبى

نعلمما:قالعقبةبنموسىعنبسندهالبخاريذكر:البرعبدابنقال

أبو:الأربعةهؤلاءإلاأربعةكألجبررالنبىوأبناؤهمهمأدركواالإسلامفيأحدآ

الرحمنعبدبنعتيقأبووابئه،بكرأبيبنالرحمنوعبذ،بكرأبووابئه،فحافة

.(2)قحافةأبيبنبكرأبيابن

بكرأبيبنالرحمنعبدبنمحمذعتييوأبو:الخئانىعليأبووقال

نعلئمولاع!رر،النبيئزمانأدزكا،الرحمنعبدبنعبذاللهوأخوه،الضديتن

وابئه،قحافةأبو:هؤلاءإلا!يررالنبىوأبناؤهمهمأدركواأربعةالإسلامفي

وعبدالله.محمذوابناه،الرحمنعبدوابئه،بكرأبو

.(4/1937)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

للبخاريالكبير""التارلخ:وانظر.(3/1374)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

(1/130).
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بم
االننالعذبالورد

بمضز،ؤفيل،الؤدآعخخؤغاتمؤيذ:تكرأبيئنؤفخقذ

الخثغمتة.غقيسييبئمثأسئقاءؤأفه"،بقاؤقئزة

أدركولكنه،صحبةالرحمنعبدبنلعبداللهنعلئمولا:الحذاءابنوقال

صغير.وهو"بحيمالنبئ

بعفيىمنبعضهممتناسلونأربعةيغزلهتلا:العلماءقال:النواوفيوقال

أبيبنمبأسماءبنعبذالثه:وهم،الضذييبكرأبيآذإلاالثهرسولضجبوا

محمذعتييأبووأيضآ،متناسلونصحابهأربعةفهؤلاء،فحافةأبيبنبكر

.(1)قحافةأبيبنبكرأبيبنالرحمنعبدابن

،الوداعحجؤعاتمؤلدبكرأبيبن"ومحمد:اللهرحمهالمؤلفقال*

الخثغمتة".غقيسبىبنهمثأسماءوافه،بهاوقبزهبمصروفتل

ىي!يمعبنثأسماءأفهخرجت،القاسمأباتكييهعائشةكانتهذامحمد

عاتمالقغدةذيمنتعيقلخصيى،الطليفهبذيفوضعته،المدينةمنحاخة

الله4رسووتوفي،الوداعحجةاللهرسولمعوخقحزغشر،سنةالوداعجخة

النسائيئلهروى،القاسمولدهعنهروى،أبيهعنزؤى،ونصف!أشهرثلاثةوله

المذكورةأسماءأقهلأن؟ل!كأ!نهطالبأبيبنعليئربيمتوكان،ماجهوابن

علىوكان،البقلمعهوشهذ،جخرهفيفرتاه،بكرأبيبعدعليئتزؤتجها

بنعمروإليهسارمصروليولقامصز،ولأهثم،مجقينوشهذ،الزخاله

فيوأحرقوقتلمنهافأخرج،خربةودخلمحمدفانهزم،عفاقتتلواالعا

.(2/472)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



بمالعشرةسيرةفيك!عف

ميسب.حماليجوفي

العا!بنعمروقتلهبل:وقيل،الشكونىخديجبنمعاويةقتله:قيل

ومنذ،وأخأولدآأعذهكنت:وقالت،عليهااشتذقتلهعائشةبلغولقا،صبرآ

أخووهو،وعبادةفضللهوكان،مشويآلحمآعامئدعائشةكللمأخرق

لأفه.عليئبنيحىوأخو،لأفهجعفربنعبدالله

وثلالينثمالبسنةالجخهذيفي:وقيلصفر،فيقتل:يوشنابنوقال

غقيسيى؟أفيفيواختلفوا،-المهملةبالعين-ىيم!يقغبنثأسماءوأقا

المهملة-العينبسكون-قغدبنغميس:وغيزهماالكلبئوابنغقزأبوفقال

بنعامرأبنربيعة9عامربنفحافةبنماللثبنكعببنتييمبنالحارثابن

خقفبنمجفرسبنضتفرانبناللهؤفببنبشربنماللثبنزيل!بنفعاوية

.(1)خثعموهو،أقبلابن

ربيعةبنتقايمبنفحافةبنماللثبنتيمبنفغتمربنعميسن:وقيل

الغابة""أسدفيالأثيرابنوعنه،(4/1784)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

لابن"الكبرى"الطبقاتفيلماموافقوهو،منهمامعكوفتينبينوما،(7/17)

"الطبريو"تاريخ،(1/153)خياطلابن"و"الطبقات،(8/280)سعد

النسببعضفيخالفهأنهإلامثلهالكلبيابنوقال:الأثيرابنقال.(2/351)

النسبأولفيمثلهوالباقي،بشر"بنمالكبنسعدبنعامربن"ربيعة:فقال

."أقبل":مكان"أفتل":""الاستيعابعداالمصادرجميعفيوجاء.وآخره
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افننالعذبالموردبم

!فه،تكرأبيؤقاةتغذؤيذت:تكرآبيث!ئبكفئويمؤأئم

...زقيوأبيئننزئل!ئننخارتجةث!ئبقايختة:ؤييل،خبيتةؤأفقا

.(1)عدنانبنقغذبنأنماربنخثعمابن

قديمآأسماءأسلصت،اليهنانيةالحارثبنزهيربنعوفببنثهندأفها

تزؤجهاعنهافتلفلقا،طالبأبيبنجعفرزوجهامعالحبشةإلىوهاجرت

أبيبنعلىفتزؤجهاعنهاماتثم،بكرأبيبنمحمذلهفولدت،بكرأبو

ذلك.فيخلافبلايحعىلهفولدتطالب

يقلولم،ىي!يمعبنتأسماءأفهعليبنعونأن:الكلبيابنوزعم

غيزه.ذلك

كتابه:فيرأيثفإلئي؟الكلبيابنعلىوهمآهذاأحسصث:الزشاطىقال

عونآ.:القارئفقرأ-بالفاء-وغؤفآيحعىلعليئؤتذتأنها

والعباس!وحمزةكأخيررالنبيئأصهاليهافجن،أصهارآالناسأكرتموكانت

وغيرهم.

أبيبنمحمدخبزجاءهاولقاوغيرهما،عباسوابنغمزعنهاروى

غيطها،وكظمتمسجدها،فيجلست،حيفهفيوأخرقفيلأنهولدهابكر

دمأ.ثدياهات!خشحتى

وفاةبعدؤلدت،بكرأبيبنثكلثوم"وأئم:اللهرحمهالمؤلفقالء

زهبرأبيبنزبدبنخارجةبنثفاختة:وقيل،حبيبةوأفها،!ههبكرأبي

.(7/17)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



العثرةسيرةفيك!مف

غتيلإالله.ئنطفخةتزؤتجقا،الأئضايىفي

بم

.،عبيداللهبنطلحةتزؤجها،الأنصارفي

قالفإنه،أبيهاوفاةوبعده!عالنبيئوفاةبعدؤلدتهذهكلثويمأئم

ذاتأنزؤمجيفيألميئأوأرى"إدئي:فيهئوقيالذيمرضهفيلعائشةفيها

منيعذهذاوكان،(1)موتهبعذكلثومأئمفوتذتبنتآ"خارجةب!نببطن

كراماته.

حديثا32(لهاوروى"الضحابه"،فيقنذةوابن،نعيمأبووذكرها

عن،نافعبنحقيدعنسعيد،بنيحيىعن،طفقانبنإبراهيتمعن

...5الن!اضزلمحبعنتقىكأخيررالنبئأن:بكرأبيبنمبكفثويمألم

.الحديث!)3(

الأثير:ابنوذكز،قايختة:وقيل:الفؤئفثوقال،خبيبة:أفهاوأقا

فقيكة)4(.:فاختةمكان

مدينة"تاريخفيعساكروابن،(3/195)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

فيوجاء،(7/68)"الغابة"أسدفيالأثيرابنوأورده،(30/424)"دمشق

."بنتآ":مكان""جارية:المصادرجميع

المثبت.والصواب،""حديث:الأصلفي(2)

.(8021)"الصحابة"معرفةفينعيمأبورواه(3)

فيوذكر،خارجةبنتوأمها:(7/142)الأثيرلابن"الغابة"أسدفيالذي(4)

اسمها:فييقالأنه:(7/67)!هالصديقبكرأبيزوجخارجةبنتحبيبةترجمة

مليكة.
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الهننالعذبالموردبم

كفئويم،أوئمإلأضخبةتةكففئم،تتالتؤثلاثتيينثلاثة*ؤته"

.!عالتبيئختاةفيؤلذؤفخقد

............الآيخزةخقادىفي!ههتكرآئوؤقات

وذكر،الضحيخوهو،(1)إليزبنخارجةآتاهاإن:قالعمزأباإنثئم

.(2)خارجةبنزيذاسفةأباهاأن:نعيموأبو،قنذةابن

امرىابنماللثبنزقيرأبيابن:القولينعلىمنفماالأخيربعذثئم

الأنضارفيالخرزحبنالحارثبنالخررقيبنكعببنثغلبةبنماللثبنالقيس

وعائشة.زكرئاله"فؤتذت،غتيداللهبنطفخةتزؤتجها،الخرزجيئ

تيين،ثلاثة-تكرلأبي:يعني-"ولةالله":زجمةالغؤئفثقالء

حياةفيؤلذوفحقذ،كفئوبمأئمالأ!خبةلفمكففم،تناتوثلاث

."!النبيئ

وأفا،بكرأبيتنوومحمد،الزحمنوعبد،عبداللهفهم:التنون)3(أقا

وتقذتم،تكرأبيبناتكفثويموأئم،وعائشة،التطاقينذاتأسئماءفهن:البنات

تزاجفهم.

الآيخزة،خقادىفي!ههتكرأبو"ومات:اللهزجقةالفؤئفثقاذ*

.(4/1807)البرعبدلابن""الاسشيعاب:انظر(1)

.(6/3298)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر(2)

المثبت.والصواب،"بنين":الأصلفي(3)

http://www.al-maktabeh.com



العشرةسيرةفيفصك

غشزة.تلاتشتةيمئةتمينيتلاث

بم

عه*يه

."عشرةثلاثسنةمنةتقينيثلاث

ربيعمنخقتيليلهتكرأبوتوفيئ:قالالقي!ثعنعساكزابنوروى

.(1)ةرشعثلاثسنةالأؤلي

.(2)الأولىخقادىفيئوقيئ:إسحاقنابنعن،التكائيئرتادوعن

.(3)الاثنينيوتمالأوتىخقاذىمنئعينل!ئع:خذيفةأبيعنوروى

خمادىمنتعينلثلاث4الأربعاليلة:القلأميىخفميىأبيعنوروى

.(4)آليلودينأعشرةأ،ثلاثسنةالأولى

منتعينتتاليلتسعالبمعهيوتم!هبكرأبوتوفيئ:إسحالقابنوقال

وقيل:،(6)الاثنينيويمغثمثةئوفيئ:وقيل،(5)عشرةثلاثسنةالآيخرةخقاذى

يثمالب4واليشاالمغرهمببين:وقيل،الئلاثاصيوتمةئ!ث!غ:وقيلالئلاثاي)7(،ليلة

وار(1)

وار(2)

روا(3)

وار(4)

وار(5)

وار(6)

وار(7)

.(30/450)"دمشق"تاريخفيعساكرابن

.(30/045)"دمشق"تاريخفيعساكرابن

.(30/453)دمثق"!تاريخفيعساكرابن

.(30/453)"دمشق!تاريخفيعساكرابن

.(30/451)"دمشق"تاريخفيعساكرابن

.(30/448)"دمشقلاتاريخفيعساكرابن

.(30/448)دمق!"تاريخفيعساكرابن
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بم

!نهالخطالمحبئنغقزخفميرأئو

الهننالعذبالمورد

ئننفزطئنغئلإاللهئزيىتاعئننالغرىغئل!نزلفيليائن

غايب.ئزئؤفيئننكغبئننغدفيئزززاح

ئؤفي.ئنكغبفيمج!اللهزشوليقغتفتمي

الآيخرة)1(.خقاذىمنتمين

بنلفيليبنالخالالببنغقزخفمبى"أبو:الثةزجقةالفؤئفثقاذء

ززاحبنفزطبزعبلإاللهابز-تحتهامنباثنتينبالياء-رتاحبزالغزىعبل!

بنكغبفياللهرسوليمغيلتقي،غالببنئؤقيبنكعببننغدكقابن

لؤكب".

:قالعمزعنالجوزفيابنذكزالأسد،:الفغهفيالخفم!:خفميىأبو

.(2)اللهرسوذكتانيقنأؤذ

:قالأته!هعمرعنوروكن،سنةعشرةبثلاثالعيليبعدل!كأثتهعمرويذ

يحشين)3(.بأربعالأعظيمالمخاليبعذويذث

قزيشآلأن؟الجاهلئهفيالشقازةكانتوإليه،قزيشبىآشزافمنوكان

نآقزفمنا!مهشميرآ،تغئوة،غيرهموبينتيتهمأو،خزببيتفموقغإذاكانوا

.(3/977)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(02:)صالجوزيلابن"الخطاببنعمر"تارلخ:انظر(2)

بنزيدبنأسامةروايةمن،(3/4511)""الاستيعابفيالبرعبدابنأورده(3)

!ثه.الخطاببنعمرعن،جدهعن،أبيهعن،أسلم
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بمالعشرةسيرةفيفصك

.(121وفقايخرفتانرآوتغئوه،بهزضوافقايخر،قاخزفمأوفتاير،

عشرةوإجذىزخلآأربعينبعذأسلتمغمزأن:يشافيبنهلاليعنثئم

.زجلآ)2(آزبيينبهالزجاذفكقل،امرأة

وأربعينخمسةبعد:وقيلوامرأة)3(،زخلآوثلاثينتسعهبعد:وقيل

.(4)امرأةعشرةواحدى،رجلآ

بنعقز:إليكالزجقينيآخب!الإسئلاتمأمجر"القهئم:الله4رسووقال

ن!خ:وقال،الئرمذخرواة،تجفليأبا:يعني؟"هشامبنغفروأو،الخطالب

فغجزاته.فيوتقذتم،(5)صحيح

بنغمزقاذ:قالغتيدبنشزيحإلىبسندهأحمذالإمائمروى

إلىشتقييقدفؤتجذئه،أسئقيأنقئلاللهرسوذآتعزضقخزخ!ث:الخطا!ب

تأليفمنآئعخ!ثفخغفثالخاقه(،)شورةفاش!تفتخ،خفقةففضثالمسجد،

لإاتهفى:الثه4رسوفقرأ،!ث!يزققاتتكماشاعرواللههذا:فقلت:قال،القزآفي

قلت::لقا،141-04:قةلحاا9(نؤيخونقالثصا!كرقييلىممؤيقوليؤقا!عينتكلو!مرملؤقل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(3/4511)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(33866)""المصنففيشيبةأبيابنرواه

.(4/157)"الغابة"أسدفيالأثيرابنذكره

.(4/158)"الغابة"أسدفيالأثيرابنذكره

.(3681)الترمذيرواه
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بم
الهنىالعذبالمورد

،341-24:قةلحااأ(لغفينزلتيمنتنرللي!قيلاقاتذبمرون!ؤلابقولي،هز:لقا،هنكأ

.(1)يقوقكلئالإسلائمقلبيفيقوقغ،الشوزةآخرإلىقرآثئم

زؤجهامغأسئقصتالخطابطبنمتفاطمةأختهأن:إسلايمهث!بس:وقيل

ييعايتهما،فقضذهما؟،عمربذلكق!مغ،نقيليبنعمروبنزيل!بنسعيل!

.(2فآسئلم،قلبهفيالإسلائمفوقغ،الفرآنعليهافقرأ

بالقهمقا،الأزقيمدارفيفختفونوأضحائةوهؤع!يرر،النبيئإلىجاءثتم

يفتخأنمنفمأخداخترأقما،الخطالمحبابن:قالهذا؟قن:قيل،الباقيفقرغ

فقتخوا،،تفد؟"خيرآبهاللةيمردفإن،"هل"افتخوا:اللهرسوذفقال،البالت

الله،زشوليتذيبينفجلممن،اللهرسوليمن3لاحتىبغضذئهزخلانوأخذ

الففتم،الخطاهمبئنيا"أسئيئم:قاذثتم،إليهفخذتة،قميجهبقخغعفاخذ

الفسيفونقكئز،اللهرسوذفحفدآوأن،اللةإلأإلةلاأنأشهذ:فقاذ،"افلإ

وخرقي،إسئلاقةألههزثتم،بإسئلامهوقرخوا،قكةبطزفيشمغت،تكبيرة

(1)

(2)

.(1/17)"المسند"فيأحمدالإمامرواه

،(1/88)"الكبرى"السننفيوالبيهقي،(6897)لما"المستدركفيالحاكمرواه

إسنادهوفي،!نهمالكبنأنسحديثمن،(1/123)""سننهفيوالدراقطني

قال:(5/456)"الاعتدال"ميزانفيالذهبيقال،البصريعثمانبنالقاسم

بمتنالأزرقإسحاقعنهحذث:قلت،عليهايتابعلاأحاديثله:البخارقي

جدآ.منكرةوهي،عمرإسلاموبقصة،محفوظ

http://www.al-maktabeh.com



بمالعشرةسيرةفيفصك

.(1الوب!راضوقضازتئي،فزيشقخامعإلى

وإقاقته،نضرآوهخزتهقتحآ،عقرإسلامكان:قاذمسعودابنوعن

فلقاغقز،أسلتمحتىالبي!بفيلضفيئأنل!تطيغومازآيئناولقد،زخمة

.لضقي)2(تزكوناحتىقاتقفم،أسلتم

.(3)زقغأسقتمفنذأمجرةرنناما:عنة""البخارفيوفي

أهل"اسئتئشز:فقاذجبريلنزذ،أسلتملقاغمزأن:الخؤزفيابنوذكر

.(4)"زقغدإش!لايم4الشقا

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(1/14)الأولياء""حليةفينعيمأبورواه(1)

(44/32).

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(3/270)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

.(4/163)"الغابة"أسدفيالأثيروابن،(8806)

.(3481)البخاريرواه(3)

فيالحاكمرواهوالحديث،(29:ع)الجوزيلابنعمر""تاريخ:انظر(4)

،(531)ماجهوابن،(6883)"صحيحه"فيحبانوابن(4491)"المستدرك"

ليس:زرعةأبوقال،خراشبنعبداللهإسنادهوفي،!نمعباسابنحديثمن

ضعيف،الحديثذاهب،الحديثمنكر:حاتمأبووقال،الحديثضعيف،بشيء

يرويهماعامة:عديبنأحمدأبووقال،الحديثمنكر:البخاريوقال،الحديث

انظر:.أخطأزتما:وقال،""الثقاتكتابفيحبانابنوذكره،محفوظغير

.(41/453/454)للمزي"الكمال"تهذيب
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الهنىالعذبالمورد

ابنوقال،(1)دعسقاتههـابن،الئئؤةمنالشادسهالشنهفيإسلافهوكان

.خضيى)2(سنة:وقيل:الخؤزفي

وقيل:،بذلكاللهلهشقاة:فقيل،بالقاروقيت!ميتهأنعلىواتققوا

غقزي!البعلىالخقجعلاللهص"إن:اللهرسوذوتال،(3)هثلارسوذشقاة

.(4)((هبفقو

بالخته،لهمالقشفودالعشرةأحذوهو،الفؤمنينآيميزت!فىقنأؤذوهؤ

الله.رسوليآضقاليوأحد،الزاش!دينالخقفاصوأحد

والرئيز،،وطفحة،طالبأبيبنوعلى،غفانبنغثمانعنةروى

أجمعين.عنهمالثهرضيوالتابعينالطحاتهمنوجماعة

معو!ثتهذ،جماعهفياللهرسوذفتقذتمتجفرآ،المدينهإلىوهاجز

.(3/269)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

و"تاريخ،(4/135)"المنتظم"فيوالذي،الجوزيابنكلامعلىنقفلم(2)

السادسة.السنةفيالحجةذيفيإسلامهأن:(28:)صعمر"

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(1/04)الأولياء""حليةفينعيمأبورواه(3)

دمشق""تاريخفيعساكرابنوروى!ا،عباسابنحديثمن،(24/29)

قالت:؟الفاروقعمرسمىمن:لعائشةقلت:قالذكوانعن:(44/05)

عظه.النبي

ابنحديثمن،(6895)""صحيحهفيحبانوابن،(3682)الترمذيرواه(4)

!هما.عمر
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بمةرث!علاسيرةفيفميك

زاهدآ،وكان،والفتايقينالكفاليعلىشديدأوكان،كفهاالغشاهذالثهرسولي

أذقافي:فقاذ،زيتآعليهوضتتتاردآ،قزقآله*فقذقت،خفضةابنيهعلىدخل

.(1)!اللهألقىحتىآكلهلاواحد،إناءفي

كيقيه)2(.بينليقاتجأربغعمزقميصيىفيزأيتلقد:قاذأنسيىوعن

بمطغةفزقعإزاروعليه،الخفرةيرميغمزرأيث:قالغثمانأبيوعن

.(3)جزاهمب

قيل:،تبزهم(قميصقوعليه،التؤيمفيغقز"رأيث:قالاللهرسوليوعن

.(4)""الذين:قال؟آؤئتةما

بقذعأيي!ت؟نآئمأنا"تينا:4يقوء!بررالتبىسمعت:قالعمزابنوعن

قضييئآغطئ!ثئئم،آطقالييمنتخزفيالزئلآزىإلئيحتىمنةقشرئث،لتن

.(هومسلم،الئخارئرواة،""اليفتم:قالأؤئته!فقا:قالواغقز"

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

رواه

(44

رواه

وابن

رواه

(44

رواه

رواه

دمثق""تاريخفيعساكروابن،(3/319)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابن

.حازمأبيعن،(135/

،(19934)"مصنفه"فيالرزاقوعبد،(47344)"المصنف"فيشيبةأبيابن

.(3/327)"الكبرى"الطبقاتفيسعد

دمثق""تاريخفيعساكروابن،(3/327)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابن

/430).

!ته.الخدريسعيدأبيحديثمن،(0239)ومسلم،(23)البخاري

.(2391)ومسلم،(82)البخاري
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يي!قن"والذي:لعقزقالاللهرسوذأن:ىي!اقؤأبيبنشغل!عنوفيهما

.(1)"ثلخقغيزقخآشقلثإلأقخأشايكأالشئطانتميلثما،بتده

زأئتيي؟نآئمأنا"تيتا:الثه4رسوقال:قال!نههريرةأبيعنوفيهما

فقائوا:هذا؟لقن:فففصثقضر،جانبإلىتتؤضأبامرأةوإذا،الختهفي

.(2أغارلاعليك:وقال،عقرنبكى،"غيزتكفذكزتيعمز،

قاسئتحاتتبكر،أبيتدمنالذئؤآخذألة*:بكرأبيترجمةفيوتقذتم

.(32ابزغتلإ؟في

الختفئه)5(.بنفحقدوحديمثالتخئر)4(،فيغمزابنوحدي!ث

:ثلاثفيزئيؤاقق!ث:قالغمزعن،وأذميى،غمزابنعنوفيهما

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(2396)ومسلم،(0231)البخاريرواه

.(2395)ومسلم،(3070)البخاريرواه

!ه.هريرةأبيحديثمن،(2392)ومسلم،(3434)البخاريرواه

زمنفيالناسبيننخيركئا:قال!نماعمرابنعن،(3455)البخاريرواهماهو

انتهى.،!عفانبنعثمانثم،الخطاببنعمرثئم،بكرأبافئخئز،!بالنبي

.فلانمنخيرفلان:نقولأي:نخير:ومعنى

الناسأئ:لأبيقلث:قالالحنفيةبنمحمدعن،(3468)البخاريرواهماهو

نأوخشيت،عمرثم:قالمن؟ثم:قلت،بكرأبو:قال!ه؟اللهرممولبعدخيز

المسلمين.منرجلإلاأناما:قالأنت؟ثم:قلت،عثمانيقول
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العشرةسيرةنافصك

بم

والجخابط)1(.،والققايم،الأشازىفي

تغديكان"لؤ:اللهرسوذقال:لهتمالعامربن4!عن""الترمذيوفي

.(2)"زقغتكان،نتى

:وقال،ليفأذن،الغفرةفيع!يررالنبىاستأذشث:قالغمزوعن

ن!خ:وقال،والئرمذكنداوذ،أبورواة،"ذغايكفيات!ئتلا،أيخي"يا

.ضجيح)3(

بالمدينه،البفعهيوتمتخالمثكانأته:غقزكزاممابمنالمشهويىومن

التاسنفالتفت،الختلالختل،جضنبنزقيئيبنساريةيا:خطتيهفيفقاذ

هذاما:عليئلهقاذ،ضلاتةقضىفلقا،فزادةتفقفوافلم،لتغضبعضهم

وقغ:قالالمسجد،أهليوكلئ،نحم:قال!؟وشجغته:قال!ففتة؟الذي

بختلي،تفزونوأنهم،آكتاقفموزيمئوا،إخواشنماقرفواالفشركينأنخقديفي

فخرقيقتكوا،،تجماؤزوة!انو!مزوا،،ؤتجذواقنقاتنوا،إليهغذئوافإن

الكلائم.هذامئي

الشاعهوتلكاليويمذلكفيشمغواأتفمتقى،شهربعذالت!ثميزفجاء

روا،اللةففتخ،إليهفغذئتاغقز،ضؤتثحبيماضؤتآالختلتجاؤزواجين

!بماعمرعنأنسوحديث،(2399)مسلمرواه!نماصرعنعمرابنحديث(1)

.(393)البخاريرواه

.(3686)الترمذيرواه(2)

.(3562)والترمذي،(4981)داودأبورواه)!لا(
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فيالختل()سارية:حديصثوأفردث،(1)ثقاتكفهمرجائهبسندعساكزابن

.7خز

!ا.بكرأبيترجمهفيفضائيهيمنوتقذم

الضحابة،استشازبكرأبافإن؟!بهبكرأبيباستخلافالخلافةؤلي

استشازثئم،فيهزأيكمنآفقملهو:فقاذ،غؤفبنالزحمنعبذبهفأشاز

خيرشريرتهأنبهمجفجي:فقالوأيضآ؟:فقال،بهأخترناأنمت:فقال،غثمان

.(2)هفثمفينانم!يلوأن،غلايي!همجن

ئؤئؤةأبواللهغذؤاليفبئفطغنة،ت!ألهاوكان،بالشهاذةزمعل"هللاوختتم

بالضلاةأحرتمحينالضبئيصلاةفيقائثموهو،شغبةبنالفييرةغلائمقيزوز

ضزباب-ليسثضرتة:وقيل-وخاضزتهكيمهفيطزقينذابق!فوقهب!يمكين

وطعن،الإسلاتمتذمجيزخليبتدقيتيييجعللمالذيدئهالحمذ:غمزفقال

فطرخ،الباقونوعاشق،سبعةمنهمتوفيئزجلآ،عشزثلاثةعمزمغاليفج

.ة!قنقتل،4ققئوأدةاليفبئق!حآفلضا،آ!نزئعليهمشكم

يعيشق،لاأتهوالتاىهؤفغقي،خزجهمنفخرقيتتنآ،عقزوشرقي

وانظر:!نما،عمرابنحديثمن،(44/336)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(3/6)حجرلابن""الإصابة

دمشق!"تاريخفيعساكروابن،(3/199)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(2)

(30/014).
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بمالعشرةسيرةفيفصك

ئننالفييزةئن-هشابم:ؤييل-قاشيمث!ئبخئتقة:ؤأفة

قخروبم.ئننغقزئزغئلإالله

وطفحة،،وعليئ،غثمانبينشوزىالجلافةفجعل،بالؤصئهعليهقآشازوا

.(1)يفؤغبنالزحمنوعبدوشغد،والرتير،

وئضي!ذ،تذيهبإخدىقزليمهأدنثل!يضئكانغقزأن:الجوزفيابنوذكز

فانكشفت،قزشةوركفق،عليهتقغذحتى!شثثتمالأخر!،بتلإهالأخزىأدنه

الذيهذا:فقالواسوداء،شاقةقجلإهوعلى،نخزانأهلفرآة،قجلإهعنثؤئه

أرضيا)2(.يمنئخرخناكتبيافينجذ

هشائم-:وقيل-قاشمث!نبخنتقة"وأفهوالثهو:زجمةالغؤئفثقال8

قخروبم".بنغقزبنعبلإاللهبنالفييزةابن

.فوقمنمثناةوتاءنونثمالمهملةالحاءبفتحهلإهخئتقة

:قالوقن،تجفلأبيأختتكون:(3)هشامبنثخئتمة:قالقنأقا

.(4)هفغث!نبفهي:قالثمم

،(9734)البخاريرواه(1)

.(22:)صالجوزيلابن"الخطاببنعمر"تاريخ:انظر(2)

.بعدهمابدليل؟المثبتوالصواب،""هاشم:الأصلفي(3)

بنالرمحينذيهاشمبنتحنتمة:(3/121)"الإكمال"فيماكولاابنقال(4)

فيه:قالوقن،الخطاببنعمرأتم،يقظةبنمخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرة

ؤهم.فقد،المغيرةبنهشامبنتحنتمة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

.!عاللهزشوليقغكققاالقشاهذؤشهذ،بغكةأسئقتم

:لادؤؤأ

أبيه،قغؤقاتجزقلإيقا،أشقتم،غئذاللهالزخقنغئل!آئو

الضخاتة.يختارمجنؤفؤ

كذلك؟كانولو،آخطأفقد؟-هشامبنت:يعني-قالوقن:عمزأبوقال

ابنةهيلهعاتما،كذلكنم!يلو،هشامائتيوالحارثتجفليأبيأختلكانت

وهشام،خنتمةوالدفقالممم،أخؤافيالمييرةائتىوهشامأقالثهـمآلأن؟غمهقا

الزفخينأ2(.(1)ود:غقزتجذلهاشيمئقاذوكان،تجفليوأبيالحارثوالذ

جهلي.أبيأخثغمزأئم:ضئذةابنوقال

.(33هئاختجفلوأبو،تجفلأبيأخمببنثهي:نعييمأبووقال

مغكقهاالقشاهذوشهذ،بقكة"أسلتم:اللهرحمهالمؤلفقال"

."اللهرسولي

قريبأ.هذاتقذم

آسلتم،عبذاللهالزحمنعبل!أبو:"وآولاده:اللهرحمهالمؤلفقال*

."الضحابهيخيايىيمنوهو،أبيهمغوهاجز،قديمأ

المثبت.والصواب،"ذي":الأصلفي(1)

.(3/4411)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(39-1/38)نعيملأبي"الصحابةمعرفة":انظر(3)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

أسلتم،قطعودنبنمتزينحبأخيهخفصةوأئمأفههذاالزحمنعبل!أبو

.(1)أبيهإسلايمقبلإسلاقةإن:قيلوقد،أبيهمغالخفتميبففيولم

.(2)أبيهقبلهاجز:النووكنوقال

لي!نين)4(.عشرابنوهو،وأقهأبيهمعهاجز:الخخئدئ)3(وقال

فقيل:،أخدآشفودهفيواختلفوا،لجغره؟تذرآيشهذلمألةوأجمعوا

عبداللهوكان،يصحولا:وقال،(3/950)""الاستيعابفيالبرعبدابنذكره(1)

ذلك.ينكرعمرابن

"البخاري"صحيحوفي،المطبوعةكتبهمنشيءفيالنوويكلامعلىنقفلم(2)

أبيه،قبلهاجر:لهقيلإذا!هاعمرابنسمعث:قالعثمانأبيعن:(3753)

الحدي!ث....يغضب

المعين""الماءصاحب،الخجندياللطيفعبدبنمحمدبنعبداللهبنإبراهيم(3)

"الظنونو"كشف،(1/11)"النضرة"الرياضفيكما،الأربعةالخلفاءفضلفي

:(3/285)للرافيتزوين"تاريخفي"التدوينوفي.(2/1572)خليفةلحاجي

الصدورأحد،إبراهيمأبوالخجنديمحمدبناللطيفعبدبنمحمدبنعبيدالله

الورعبمزيدبينهممنواختص،متقنأكاملأفاضلآوكان،لقيناهمالذينالخجنديين

مئة،وخمسوثمانيناثنتينسنةتزوينوورد،وجمعهالحديثوبتتبع،والاحتياط

بقراءتي،!ضالأربعةالخلفاءفضلفيجمعهالذي""الأريعونمفوشبئ،بهاوذكر

تأمل..انتهى

.(2/362)"النضرة"الرياضفيالطبريالمحبعنهنقله(4)
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وغروةالخنددق)2(،وشهذ،(1)يبلغلممجقنغيرهمغزدة:وقيل،شهدها

الله،رسوليلآثايىالائباعكثيزوكان،وإفريقيةيمضز،وفتخ،والتزفوك،فؤتة

تئتسن)3(.يئلأ؟4بالمائتعاقدهاعمزابنفكان،شجرةتحتمج!يررالنبيئونزل

.(4)"ىفاضزجل"إئة:اللهرسوذعنهوقال

.(5)وغيرهم!ي!ؤقلافيئفييسنةيي!ئينغمزابنأقاتم:قاذماللثوعن

لوعبدالثهالزخل"يغتم:قالع!يرالنبىأن:عقزابنعن،ساليموعن

قليلآ)6(.إلأالليليمنينائملاعبدالثهفكانالفنلي"،منئصفيكان

،"هلوقختيههم،إليهالشامأهليقيليكثرةمغالخلافهفيالفنازعةوترك

المتن.منشيءفيئقايلولم

:قالعمرابنعن:للأخيرواللفظ،(1868)ومسلم،(2521)البخاريروى(1)

يجزني،فلم،سنةعشرةارجابنوأنا،القتالفيأحديوم!اللهرسولعرضني

""الاستيعاب:وانظر.فأجازني،سنةعشرةخمسابنوأنا،الخندقيوموعرضني

.(3/950)البرعبدلابن

الصحيح.علىمث!اهدهأولوهي(2)

.(5/245)"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه(3)

!بن.حفصةأختهعنعمرابنحديثمن،(4782)ومسلم،(1353)البخاريرواه(4)

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(1/172)بغداد""تاريخفيالخطيبرواه(5)

(31/164-165).

.(4792)ومسلم،(5071)البخاريرواه(6)
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بمةرث!علاسيرةفيفصك

ث!خأقطفودبث!ئبزئتهمثأفقا،!عالتبيئزؤفيؤخفضة

قطغولز.بزغثمان

القئغث.وقمطقؤلده:وقيل،بسنتين:وقيل،ب!تهالغئذثيقبلقؤلده

وؤايد،،وبلاذ،وحمزة،وعامجئم،وعبذالله،شالم:الأولادمنولهو

غثمان،بنعمروعنذكانتوأخرىالرتير،بنغروةمنزؤتجها،وشؤدة

آشفر،بثلاثهالرتيرابنقتليبعذوسبعينثلابسنةبقكةعمزبنعبدالثهوئوقئي

:-المعجمةبالخاء-بقخ:وقيلبالفخضب)1(،و؟لهنأشفر،بسئه:وقيل

.(3)ب!رلهت:وقيل،(2)ىؤطبلإي:وقيل،مكةبقزلمحبموضع

بنثزينهمثأففقا،!عالنبئزؤفي"وخقضة:الثةزجمةالفؤتفثقالبم

قطغوفي".بزغثمانأخثقطغولب

عنذذكزهاوتقذتم،خفضةغقزأولادمن:يعني؟)وخفصة(:فقوئه

الشلائم.عليهأزواحه

زينمتمنأ9عقزؤتذفي،وخفصة،عبلإاللهأئم:أي؟)أفهقا(:وقوله

الهخزة)4(.قبلبقكةمسيمةماتتوزين!ب،قطعونبنمب

.(13034)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(1)

.(6355)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

الأثيرلابن"الغابةأسد"و،(4/187)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

(3/135).

من=كانتأنهاالزبيرذكر:(4/1857)""الاستيعابفيالبرعبدابنقال(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


افننالعذبالهوردبم

غاصمأ*ثم:أ"فة،!التبيئة!يخفيؤيذغقز،نجنؤغايمئم

الأققح.آبيئفيثابيقبئثتجميقة

هاجزعقزبنعبذاللهأن:الحديثبعفيىفيزوقيقد:موسىأبووقال

أبيه.قبلهاجزأئةوتقذتمأتؤيه)؟(،مع

بنثتجميلةغايممأئمأفه"،عمربن"وغاصئم:اللةزجقةالفؤتفثقالء

الآققح".أبيبننثاب!ب

بنعمزبنغاصئمغمزأبو:وقيلغفرو،أبوهؤعمز:بنغاصئم

بسنتين."لجيررالنبيئؤفاةقبلؤيذ،الخطالمحب

نحوها.أو،يحسنينبخصيرع!يررالنبيئوفاةقبلؤيد:4الخذاابنوقاذ

وعروة،عاصمخفمبنابنهعنهروى،الخطاببنعمزأبيهعنروى

أئمالعزيزعبدبنغمزأتملأن؟لأفهالعزينرعبدبنغمزتجذوهوالربير،ابن

خ!نأ.شاعرآعاصموكان،الخطاببنعمزبنعاصيمب!نبعاصيم

عمز،بنعاصتمإلأيريدلاماببعفيىيتكقموهؤإلأأحل!منما:وقيل

تغييه.لافيماالخؤضقليلوكان

،الهجرةقبلبمكةماتتإلقا:قيلقدلأنةوهمآ؟يكونأنوأخشى،المهاجرات=

ممنالوهمبل:فقال(7/680)""الإصابةفيحجرابنالحافظوتعقبه.1!شهى

أخرجه،أبواةبههاجز:عبداللهولدهحقفيقالألةعمرعنثبتفقد،ذلكقال

.(0037)البخاري

!نه.الخطاببنعمرحديثمن،(5375)البخاريرواه(1)

http://www.al-maktabeh.com



بمالعشرةسيرةنافصك

خئرآوكانوث!ئر،ذراعذراغةإن:يقاذتجميميمآ،طوالآوكان

موئهوكان،عبذاللهأخوةوركاناة،عبلإاللهأخيهموبقبلسبعينسنةمات

الجماعة.له*روى،بالزتذة

مالكبنمجضمةبنقيسيىالآققحأبيبنثاب!ببنعاصمث!نبجميلةأفة

بنماللثبنغؤفيبنغفروبنغؤفيبنماللثبنزيدبنضتئعةبنأقةابن

:يقولوغيزه،الكلبئابننستهاهكذا،الضتيعتةالأؤيحمئةالأئصارتةالآؤس

الكلببئوابن،الئغمان:وماللثمجضمةبينفيذيخل،ماللثبنالئغقانبنمجضقة

آباة.لا،مجضمةأخاالئغمانيجعل

.(1)خبيبابنذكزة،ياءبلاالت!بهذافيالتيو)أقة(

ابنعن،نافععن،اللهغبيلإ)2(روايهمنداود"و"أبي،"مسلم"وفي

أسلضث)3(،لقاجميلةاللهرسوذف!فاها،غاصيةجميلةاسئمكان:قالعمر

فترؤتجهاطققها،ثئمغايممآ،له*فؤلذت،الهخرةمنسبعسنةعمزتزؤتجها

يرئذ.بنالزحمنعبذله*فؤلذت،(4)جاريةبنيزيذ

.(73:)صحبيبلابنومؤتلفها"القبائل"مختلف:انظر(1)

المثت.والصواب،"عبد":الأصلفي(2)

.(4952)داودوأبو،(1392)مسلمرواه(3)

=،(2/261)"الطبري"تاريخ:انظر.المثبتوالصواب،""حارثة:الأصلفي(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

أبييئننغليئث!ئبكفئويمأئمأففقا،ؤزقتةالائمتز،ؤزئد

طالب.

الضئيافي،معيلعسبعاصمآابتةفوجذفتاء،إلىالخطابيمابنعمزوركمت

ضيفيئبنعمروعبدعامرأبيبنثالشموشتجذئهقآدركتة،يديهبينقحمقة

-(1)اللهرسوذبايغتوكانت-غؤفبنعمروبنييمنالأنضارئةأقةبنيزيذابن

تنازعا،حينليمنهفيواختيف-المحديتيبكرأبيإلىانتهىحتىإتاةقنازغته

خل:بكرأبولهوفقاذ-يحشينثقالب:وقيل،سنينأرحابنعاصمكان:فقيل

.إليها)2(وشققه،زاتجغهفما،وتينهتينها

يم!يهين.وأئم،غاصبموأئم،وخفصة،وعقر،خفم!:عاصيموولد

ث!نبكفئوبمأثمأففقا،وزقثةالاكبز،"وزيد:اللةزجمةالفؤتفثقالء

!هه".طالبأبيبنعليئ

ززاح،وبنيغؤئجبينخضومةؤقغت،فعاويةزمنئوفيئهذازيد

اسفهالمتايىفي:الربيزقاذ-قأخطآزخلآ،زجلفضرلت،بينهميئصيخفجاء

عليه،فؤقغت،كفئومأئمأفةوجاءت،ققتقةزيدأ،قأصاقي-أشهمقتمبنخالذ

تسميهفيداودأبيبنبكرأبوذلكذكز،صاحبهقبلماتالهمانذلييفلا

.(6/313)الجوزيلابن"المنتظم"و=

.(8/345)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(1)

الأسماء"غوامضفيبشكوالوابن،(19124)"المصنف"فيشيبةأبيابنرواه(2)

.(1/422)"المبهمة
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بمالعثرةسيرةفيفصك

مليكةكفئويمأئم:أففقاغقز،ائتاؤغتيذاللهالأضغز،ؤزئد

الخرامجية.تجزؤليث!نب

أقه.كفئومأئمترجمهفيهذابعفقوتقذم،(\غمرآليمنالحديسظروىقن

زؤجها،جعفربنغؤنكفئومأئمتزؤخ،الخطاببنعمزفيلولقا

ترجمتها.وتقذتم،منهطالبأبيبنعلىأبوها

ل!نهطالبأبيبنعليبنتكفثومأئمأفهقاوزيد،وفاطمة:قتيبةابنوقال

:قال،الخطا!ببنعمزأولادفيذلكذكز،اللهرسوليبنسبفاطمةمن

نعيمبنإبراهيتمزؤتجهاغمزوإن،زقتةغمزمنكفئومأئمابنهاستمإن:يقاذ

.(221ؤتدتتزكولم،عنذةقماتت،التخاتم

أففقا،غمزابناوغتيذاللهالآضغز،"وزيد:الثةزجقةالفؤتفثقال"

.الخراعئة"تجزؤليبنثفقيكةكفئومأثم

سيقة،تجزدغمز،فيلولقا،ىيث!طتلاشديذكانهذاعمزبنغبيذالله

آغخمتآآدغلا:وقال،أعجميزخل؟خقينةوقتل،ئؤئؤةأبيابتة)3(فقتل

فيزيدوابنهاكلثومأموتوفيت:(4/1956)""الاستيعابفيالبرعبدابنقال(1)

خرجقدكان،ليلآعديبنيبينكانتحربفيأصيبزيدكانوقدواحد،وقت

ثمأيامآ،فعاش،وصرعهفشجه،الظلمةفيمنهمرجلفضربه،بينهمليصلح

واحد.وقتفيوأمهوهومات

.(185:ع)قتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

المثبت.والصواب،""ابن:الأصلفي(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهنىالعذبالوردبم

الزخقزؤغئذغقز،ئنالاثمتزالزخقنؤغئذ

ؤتل!أئمأفة،الخفرفيالقخفود،شخقةأئوؤفؤ

ئقئة.

الفزفران)1(.وقتل،قتلئهإلأ

وغيزهم.مجيسىوأئم،وغثمان،بكرأبو:وولده

.(2)صفينيوتموقيل،معاويةإلىوهرقي

وغقز،بنالاكبزالزحمن"وعبذ:اللةزجخةالفؤففثقال*

ؤتدأئمأفة،الخفرفيالقخفودضتخقةأبووهو،الآؤسط

.لقئة"

أؤلادوخفصة،عبداللهأخوفهؤ:الاكبرالزحمنعبدأقا

ولم،الثهرسوذهذاالاكبرالزحمنعبذأدرك،قطعونت!نبزين!ب

بئقيش)3(.الفلفبعبداللهوالذوهو

فيعمزضرتةلثتخقةأبوفهؤ:الأؤشطالزحمنعبذوأقا

.ت!عغئولمومات

لأؤشط،ا

لها:ذيمقا

الزحمزعبذ

لها:ذيمقا،

غمز،أففم

تخقنماعنة،

،(4)همبالشرا

دمثمق"تاريخ"فيعساكروابن،(9775)"مصنفه"فيالرزاقعبدرواه(1)

(38/16-63).

.(3/1201)"الاستيعاب"فيالبرعبدابنرواه(2)

.(2/842)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(3)

.(47170)""المصنففيالرزاقعبدرواه(4)

http://www.al-maktabeh.com



بمالعث!رةسيرةفيفصذ

لقا:يمقاذؤتدأئمأفةغقز،ئنالأضغزالزخقنؤغئذ

"صو

فكيقة.

لفيلي.ئننغفروئنزئدث!ئبغايكةأفةغقز،ئنؤمجي!ضق

أئمأفةغمز،بنالآضغزالزحمن"وعبذ:اللةزجمةالفؤئفثقال+

."فكيقة:لهائقاذؤللإ،

الباءوتشديدالجيموفتحالميمبضمالمخترأبو:كنيسههذاالزحمنعبد

بنالزحمنعبذأيضآالفخترواسئمالغخئر،بابيهكييئوفتحها،الموحدة

الزحمن.عبل!

بننزبدبنثغايكةأفةغمز،بن"ومجياضن:اللةزجمةالفؤئفثقالء

."لفيليبنعمرو

إلىالفهاجرابمنكانت،الخطاببنغمزغئمابنةفهيئ:غايكةوأقا

ختآقأحئها،جميلةوكانت،الضذيقيبكرأبيبنعبدالثهامرأةوكانت،المدينه

شمغرآ،فيهافأنشذ،بطلايهاأبوةقأمزة،وغيرهاقغازيهعنأشغقتهحئىشديدآ

بكرأبوأبوةف!مغة،لثمغرآوأنشذ،ه!فنفتبيتها،طققهاحتىأبوةعليهفغرتم

ترجمئه.وتقذم،ئراجغهاأنوأمزة،*هلفزن،فيها)1(ئئمثمذيومآ

وقيل:شهيدآ،التقامهيوتمعنهاففيل،الخطاببنزيذتزؤتجهاثئم

تزؤجهاثئم،رلتة،عنهافيلفلفا،عشرةاثنتيسنةالخطالمحببنعمزتزؤتجهائتم

:قالحيث(1)

ئطفقخزيمغيريمنيمثقهاولايمثقهااليوتمطققمجثليأزولم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالهورد

الأئضارتة"،زايعث!ئبشييذةأفةغقز،ئنالأضغزؤغئذالله

غؤفب.ئنغفروتيييمن

هشابم.ئنثالخاليث!ئبخيهيمأئمأفقاغقز،بئمثؤقاطقة

فقالت:،طالبأبيبنعليئخطتهاثئم،فزثتةعنها،ففيل،الغؤامبنالربيز

عليلثأخشىدمالئي،الفسيمينوسيئما،الثاستقتةأنت،الفؤمجنينأميزيا

شرطت،عمرخطبهافلقا،المسجدإلىتخرجوكانتئتزؤخها،فلم،القؤت

فلغا،منةكرءعلىقآتجابهاتضرتها،ولاالمسجد،عنيمتغهالاأنعليه

إلىخرتجتفبفا،؟زكعلىأيضأقأجاتها،لةذلكذكزثالربيز،خطبها

فلقا،تراةلابحي!ثالطريتيعلىلهاوقعذشئغها،،الآخرةاليشاءالمسجد

.(1)ذغتتخرفيولم،ذلكيمنقنقزتغخنرها،علىبتدهضرقي،قزت

بنث!شييدةأفةغمز،بنالآضغز"وعبذالله:اللةزجمةالفؤئفثقال*

.(2)001010غؤف،بنغفروبنييمنالآئصازئةعمروبننغتيدبننرافع

ث!نبخيهيمأئمأفقاغقز،بنث"وقاطقة:اللةزجمةالفؤتفثقالء

هشايم".بنالحارث

الفرشئة(3)001001الفييرةبنهشايمبنالحارثبنثفهيئ:خيهيمأئموأقا

لابن""الاستيعاب:وانظر،(574-23/454)"التمهيد"فيالبرعبدابنرواه(1)

.(1879-4/1876)البرعبد

الأصل.فيبياض(2)

الأصل.فيبياض(3)
http://www.al-maktabeh.com



بمالعشرةسيرةفيفصك

نطز.ؤييقاغقز،ث!ئبالؤبيلإؤأئم

غقز.ئزالأضغرالزخقنغئل!ث!خأغقز،بئمثؤزئت!ث

تجفل،أبيبنمجكرمةغمهاابنتحتوكانت،الفتحيوتمأسئلقت،القخزومئة

قزقيالفسيموننزذفلقا،العاعيىبنسعيدبنخالذقتزؤتجهاعنها،ففيل

هذ؟اللهيهزتمحتىتأخزتلو:فقالت،بهايغرسنأنخالدأرادالفحقر)1(

عندبهافدخل،دونك:فقالت،أقتلأنيتحذثنينقميي:فقال،الحموغ

عليها،وآؤتتم،خيهيمأمقئطرةشمتتفبهاالفهمفر،قزحعنذالتيالقئطرة

خيهيمأئموقاتلتخالد،وقيل،فقاتلوا،الزومتقذقمب،الطعايممنقزغوافلقا

.(2)اهيفخالدبهاأغزشالذيطاط!فلابغمودسبعةققتقتيومئلإ،

الوليد.بنخالدأخثالوليل!ث!نبفاطمةوأفها

نطر".وفيها،غمزبنثالؤليد"وأئمالله":زجمةالفؤئفثقال"

01010(3).

الزحمنعبدأخثغمز،بنث!9"وزئن!ث:اللةزجمةالفؤتفثقال+

غمز".بنالآضقر

فكيقة.بنثألقا:يعني

لياقوت"البلدان"معجم:انظر.والجولاندمشقبينموضع:ك!كر:الصفرمرج(1)

.(3/134)الحموي

.(4/9321)البرعبدلابن""الاستيعابفيكماالواقديرواه(2)

الأصل.فيبياض(3)
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بم
افننالعذبالورد

....شفر،ؤيضفتآشفوةت!ييؤيي!يينغشزالجلاقةؤييئ

ويضفتآشفرةت!ييوييشينعشزالجلافة"ؤييئالله!:زجمةالفؤئفثقال*

.شفر"

الخلافةؤييئأنة:خنبلبنأحمذعنوالقزوئ،الفؤئفثتاله"الذيهذا

وأبي،(1)دغشبنالقئمثعنقزوئوهو،ايىلاموأربعةأشهروييمتة!يشينعشز

.قغشر)2(

يحشينعشزبكرأبيبعذالخلافهفيتبث:خبيببنالقيكعبذوقال

الواقدفي.عن4منقووهو،(3)رفشأوثلاثة

ولايتةأن:إسحاوابنفحفدعن،فتيبةبنفسليمبنعبداللهعنونقل

أتةإلأتنريذ،بنمحمدعنونحؤهتيالي)4(،وخصمنأشهروسئةيحشينعشز

ا"لايم)5(.خمسة:(ليال)خمس:بدلقال

ومجشرينوإجذىأشهروخمسةليشينعشزولايتةأن:شغدابنوروى

.(6)ليلة

.(44/465)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(6/342)"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه(2)

معشر.أبيعن،عيسىبنإسحاقعنأحمد،الإمامطريقمن،(44/465)

أشهر.وثمانيةسنينعشر:(13:)صحبيبلابن!المحبر"منالمطبوعفي(3)

.(183:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(4)

.(44/466)،دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(5)

.(3.365)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(6)
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بمةرث!علاسيرةفيفصذ

..،الهخزةيمنؤمجشرينتلاث!شتهمنالجخةديآيخرييؤفيل

أشهروخمسةليمنينعشر:إسحالقبنمحقدعنغسايمزابنوروى

ويضفرر)2(.ليشينعشز:نعيمأبيوعن،(12امويعشزوستة

.(3)هب!دعمقيحبعليهوصفى

ثلاثسنهمجنالجخهديآيخرفي:"وقتل:الثةزجمةالفؤئفثقال+

."الهخزةمنوعشرين

يحىعن،هارونبنيزيدثنا،خيثمةأبوأاثنا:الذنياأبيابنذكز

مننقزلقاأته:الخطاببنعمزعن،المستببنشعيدعنشييد،ابن

ئه،ليدمطزلهتعليهاقأئقى،4التطحامنكؤمةكؤتمئتم،بالأئطحاناخ،منى

وضعقت،ليمنيكبيرت،القهئم:قالثتم،4الشماإلىيذئهورفغ،اشتفقىثئم

انسلخفما،فقزطولافضيفيغيزإليكفاقبجييزمجتيي)4(،واششزت،فؤتي

.(5)فمات،طجنحتىالجخهدو

يوتمطينائة:قغشر)7(وأبو،(6)دغشبنوالقيسثشغد،ابنوذكر

وار(1)

وار(2)

وار(3)

يأ(4)

وار(5)

روا(6)

روا(7)

.(44/464)"دمشق"تاريخفيعساكرابن

.(44/465)"دمشق"تاريخفيعساكرابن

.(3/367)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابن

وتفرقت.كثرت

.(24)"الدعوة"مجابيفيالدنياأبيابن

.(44/465)!دمشق"تاريخفيعساكرابن

.(44/465)"دمشق"تاريخفيعساكرابن
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بم
افنىالعذبالمورد

هت!ي!ؤفي،!عاللهزشولين!ي،شتةؤس!تينثلاثائنؤفؤ

اخيلالهث.

*ء*

شغد:ابنزاذ،وعشرينثلابسنةالجخهذيمنتعينتتاليلأربعالأربعاء

.الفحزيم)1(هلاليصباحأ1الأحل!يوتموذلهن

الجخه،ذيمنتعينلأربعالاثنينيوتمئؤئؤةأبوضزتة:قتيبةابنوقاذ

.وئوفيئ)2(،ثلاثآوقك!ث

ثلابسنةلؤلؤةأبوطغنه:يزيذبنمحقدإلىهبسنيعساكزابنوروى

.(3)4الأربعاغداةمنةتعينل!يمثالجخهذيفيوعشرين

الأربعا4يوتمفيل:يقوذالضريزغمزأباسمعث:إسحالقابنوقال

بثلاثذلكقبلوطين،وعشرينثلابسنةالجخهذيمنتمينتتاليلثمالب

.(4)تتالي

الله،زشولين!مينيت!ييوثلاثابن"وهؤالله":زجمةالفؤئفثقال*

.8اختلاثهت!ييوفي

.(3/365)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

.(183:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

.(44/466)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(3)

.(44/467)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)
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بمةرث!علاسيرةفيذ!مف

ابنوروى،(1)قتيبةابنقاته،!تهليمئهمنالمؤثف!قاتهالذيوهذا

:-(2)""الصحيحفيوهو-فغاويةعن،والخ!نتجرير،إلىي!ندهعساكز

ثلاثابنوهؤتكرأوأبو،وليمئينثلاثابنوهو!النبىئوفيئ:قاذأتة

وليمئين)4(.ثلاثابنوأنا،وليمئينثلاثابنوهووغقز،3ليمئينأ

وعامر،،المشتببنوشييد،ماللثبنأنسيإلىبسندهأيضأوروى

ابنوهوئوفيغمزأن:شيبةأبيوابن،غدفيبنوالقيثم،عليبنومحمد

وليمئين)5(.ثلاب

وروىولي!ئين)6(،ث!يلابنوهوئوفيأنة:عتاسابنإلىبسندهوروى

أربعابنوهوئوفيئغمزأن:بئ!فلابنسعيدعنالرهرفيإلىبسنده

ابنعننافعكذلكوروىلثمقابط)8(،ابنعنروىوكذلك،(7)وخمسين

أسرغ:قاذثئم،ويحمئينخصيرأو:وقال،الئخارفيطريتيمنرواة،غمز

.(1/184)قتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

.(2352)مسلمرواه(2)

عساكر.لابن"دمشق"تاريخمنزيادة(3)

.(44/473)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(4)

.(476-44/473)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(5)

.(44/476)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(6)

.(44/467)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(7)

.(44/468)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(8)
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بم
االنىالعذبالمورد

خصيرابنوهوئوفيأتهسالمعنوروىأخؤالي)1(،لهتلييمنالشي!ثإليئ

.أيضا33(الأسودأبووقاله،(2)وخمسين

سنة،وخمسينخصيرابنوهوئوفيئ:قالاخثتمةأبيوابن،غزوةوعن

سالمظ:قالزيدبن(")يلعوروى،(4)وخمسينت!يلابنهو:أحدهماوقال

.(6)وخمسونليسث:فقال،توفيئحينعقزيحمنعننافعآ

وعن،(8)وخمسونتسع:الأشبئوعن،(7)وخمسونسبغ:نافعوعن

.(10)ةنسنيئ!يلوإحدى:قتادةوعنليمئين)9(،الشيينمنبلغغقزأن:ماللث

أبي)11(الئقظافي.قوذوهو،وسبعينخصيىابنوهو:الخذاءابنقال

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

.(44/468)دمثمق""تاريخفيعساكرابنرواه

.(44/469)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

.(471-44/470)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

.(44/471)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه

المثبت.والصواب،""عيسى:الأصلفي

.(44/471)دمثق""تاريخفيعساكرابنرواه

.(44/471)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

.(44/471)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

.(44/473)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

.(44/473)"دمشق!تاريخفيعساكرابنرواه

المثبت.والصواب،!ابن":الأصلفي
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العشرةسيرةفيفصك

!قهغقانئنغثقانغئداللهأئو

بم

تفتعي،قتافبغئدئزشضيرغئدئزأقتةئزالغاعيرأبيائنن

الخامسن.الأبئؤفؤ،قتافبغئل!في!عاللهزشوليقغ

شضيرغئدئزخبيبئززبيغةئنكزييزث!ئبأزؤىؤأفه"

الفطيب.غئل!ث!ئبالتيضاءخيهيمأئمؤأفقا،قتافبغئل!ائز

القا!يىأبيبنغفانبنغثمانعبدالله"أبو:اللةزجمةالفؤئفثقالء

قتافب،غئدفياللهزشوليمغيلتقي،قتافبعبدبنشضيىعبدبنأمتةابن

عبدبنخبيببنزبيعةبنكزئزبنثآزؤىوأفة،الخامنأ9الألثوهو

الفطيب".عبدبنثالتيضاءخيهيمأئموأفقا،قتافبغئدبنشفسيى

باييهأؤلآيمكتىكان:وقيلغفرو،أبو:غثمانكنيةإن:أيضآوقيل

التز،عبدبنغقزأبووذكرغفرو،باييهكييئثئم،الثهرسوليبنمبزقئةبنعبلإالثه

أبو:4ويقا:4الخؤاابنقاذ،(1)ىقيتأبووهيئ،ثالثةكنيةله"أن:والزشاطيئ

فحقد.

كزيز(و)ابنة،الراءوسكونالهمزةبفتحوهيئ،(أزوى)وأفة:قوئه

وقيل:،الضجيحهؤن!بهافيالمؤلف!ذكزوالذيالراء،وفتحالكافبضم

شضيى.عبل!بنكزيز

روى،بشيءولي!ن،عقيسبنتأزؤىهيئ:وقيل:الأثيرابنقاذ

.(3/0371)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)
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بم
الهننالعذبالمورد

،!جماللهزشوليائنتبئؤترؤخ،الهخرتيزؤقاتجز،قديقاأشقتم

..............غشزةإلأشتةغشزةثئتيئالجلاقةؤؤييئ

آش!قضت:قالغتاسابنعن،عتيدالثهعن،الرهريإلىهبسنيغاصمأبيابن

وأئم،غؤفبنالزحمنعبدوأئمياسر،بنغقاروأئم،طفحةوأئم،عثمانأئم

.عثمانخلافهفيوماتت،هدهأزؤىوقاجزثوالربير)1(،،تكرأبي

ذكرعندتقذقت(المطيبعبدبنتالتيض!اءخيهيمأئم)وأضقا:وقوله

كأبحيه.النبيغقاب

.الهخرلينن"ؤهاجز،قديمأ"آسئلتم:اللةزجمةالفؤتفثقال"

القدينه)2(.إلىهاجزثئم،الختشهإلىالهخرتينهاجز:النووفيقال

الآزقيم،دازاللهرسولي؟خوليقبلقديمآإسلافهكان:الأثيرابنقال

أسئلتم،اللهرسولبنثزقئةامرأتهوقغة،والثانيةالأولىالختشهإلىوهاجز

لرابعإلئي:4يقووكان،قآسئلتم،الإسلايمإلىبكرأبودعاة،الإسلامأؤليفي

.الإسلايم)3(فيأزبعه

."اللهزشوليائنتي"ؤتزؤخ:اللةزجمةالخؤئفثقالء

تتايه.فيذلكتقذتمقد

غشرةالأشتةعشرةثنتيالجلافة"وؤليئ:اللةزجمةالفؤتفثقال*

(1)

(2)

(3)

.(7/01)"الغابة"أسدفيالأثيرابنرواه

.(1/297)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر

.(3/660)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر
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بمالعشرةسيرةفيفميك

غشزةيثمافيالجخةديفيؤفيلغشز،اثتيئإلأ:ؤييل،آتايم

ؤثلاثين،خضبىشتة،ضائئمتؤقئل!ؤفؤالغضر،تغذمئةخلت

ؤتمايين.اثتتينائنؤفؤ

.عشز"اثنتيإلأ:وقيل،قييابم

وقال:قال،إسئحالقابن4قوأنةوذكزالأؤذ،القؤذالترعبل!ابنذكز

تؤمآ،عشزوأربعة،شفرآعشزوآحذ،سنةعشزةإحذىيخلافتهكانتت:غيزه

.(13امويعشزثمانية:وقيل:قال

وقيل::قالايىلايم)2(،ثمانيةإلأ:وقيل:التزعبدابنوقال:الأثيرابنقاذ

إسحالق،ابنوذكره،يومأعشزوأربعةشهرآعشزوأحذسنةعشرةإحدىكانت

وعشرينواثنتينشهرأعشزوأحذسنةغشرةإخذىرأسعلى:وقيل:وقال

قاتةالذيالثانيئالقوذوذكر،(3)زتلاعبل!ابننققةغقز،مقتلييمنيومآ

إلأسنةغشرةاثنتيهتل!الوكانت:إسحادقابنوقال:فقال،قتيبةابنالمؤلف!

.(4)تيلةعشرةاثنتي

منةخقتعشرةلثمافيالجخهذيفي:"وقيل:اللةزجمةالفؤففثقال*

."وثمانيناثتتينابنوهو،وثلاثينخضبىسنةضايمئميومئدوهوالغصر،بعذ

.(3/9401)"ستيعابلاا":نظرا(1)

.(3/69)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

.(3/4401)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)

.(981:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(4)
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بم
افننالعذبالورد

سبغأو،عشرةلثمافيالخفعهيومبالمدينهغثمانفيل:التزعبدابنقاذ

القدائنىذكزة،الهخزةمنوثلاثينخصيرسنةالجخهذيمنخقتعشرة

الئفدفي:غثمانأبيعن،أبيهعنالفغتمزوقاذ،نافععنقغشر،أبيعن

التشريتي.ايىدايمؤشطفيفيل

يوتمالجخهذيمنخقتتتاليلثمالبالخفعهيوتمفيل:الواقدئوقاذ

يذمجنتعيمالقيقتينالحمعهيوتمقيل:قيلوقد،وثلاثينخصميىسنةالتزوته

الجخه)1(.

.الآضخى)2(يوتمفيلألةتذكزالشغراءوؤتجذث:فتيبةابنقاذ

قبلالشئتيوتمودينالغضر،بعذ5الأربعايوتمفيل:فتيبةابنوقاذ

الطفر)3(.

فتيبة)4(.ابنقاته"شنة(،وثمانيناثنتينابن)وهؤ:قوئه

وأ،تسعينابنوهو:الحاكئموروى،ثمانينابن:إسحالهقابنوقال

التزعبدابنروى،(6)وثمانينث!يلابنوعنهقتاذة)5(،قاته*،وثمانينثمالبابن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(3/4401)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

.(197:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر

نفسه.الموضع،السابقالمرجع

نفسه.الموضع،السابقالمرجع

.(4530)""المستدركفيالحاكمرواه

.(3/4801)""الاستيعابفيالبرعبدابنذكره
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بمالعثرةسيرةفيفصك

عشزاثناآتاة،الفيليمنكانفلقا،اصهلايمثلاثةالقرتقهعلىألعيئفيللخاأته

خ!ثق:له4يمقالقؤضعبالتعيعقذقنوة،الققتزةإلىقاختقلوة،زجلآ

اشتراة:الترعبدابنقال،التعيعفيؤزاذة،اشتراة!عبهعثمانكان،(1)بكؤك

.(2)هيففبيرقنأؤذفكان،التعيعفيؤزاذة،غثمان

وخشق:قال،بضمها:4ويقا،الحاءبفتح:ميئالحاليقاذوالخ!ثق

منزجل:وكؤكمب،نات!ئلا:والخشق،بالمدينهآخزموضعوهو،طفحة

الأنصالي.

أحذيمغزلهثولا،اللهرسوليينتيتزؤخلألة؟الئوزيندو:لغثمانويقاذ

آسئمز،الفخيهث!ك،التشزةزلهيق،الؤخهن!خوكان،غيزهنبيبنتيتزؤقي

بعشرينتفودفيمنزوقةبئزاشترىوالقجير،الطويليتينالشغر،كئيز،الفؤفي

دزقم،ألفتعشزباثنييضقهااشترىكانفإنة،للفسيمينوشتلها،دزقمألفت

ولكيومفليلمشتوإن،قرنيننجيبيعلىجعلثلمشتإن:لليهودفيوقاذ

الفسيفوناسئتقى،غثمانيوئمكانإذافكان،يوئمولييوملك:قال،يوم

فاشترى،زيمتييعلىتذ!فأ:قاذ،اليهودكقذلكرأىفلفا،تؤقينتكميهئمما

.(3)مقزدآلافبثمانيهالآخزالئضفت

.(3/0741)""الاستيعابفيالبرعبدابنرواه(1)

.(3/4801)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(2)

.(192:ع)قتيبةلابن"المعارف":انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالورد

تكجلةقزسآبخفسينأوتيير،وخمسينمئهبتسعةز!علاقث!يجوتجقر

.(12اسزقوسبعينبعيرألفعلىةر!غلاجيشيىفيحمل:قتادةوعن،الألف

بؤزنها،تجاريةبيغتحئىغثمانزمافيفيالماذكئز:ليميرينابنوعن

.(2)مقزدبآلفونخلة،دزقيمألفبمئهوقزسن

"تشزة:*هلقاذمج!برراللهرسوذأن:فوشىأبيروايهمن"الضمحيح"وفي

ت!تخييمقنآسئتخيي"ألا:اللهرسوذوقال،غثمان:يعنيبالخته")3(؟

.(4)"الملائكةمنة

:فقاذ،عليهمأشرفتخوصزجينغثمانأن:،البخاري"صحيحوفي

اللهرسوذأنتعلمونمئ!تآ،اللهزشوليآضحاقيإلأأنشذولا،بالتهآئشذكم

اللهرسوذأنتعلمونأل!ئبم،قخقرئهم،"الختةققةةز!فلاقث!يجتتجقر"قن:قال

فضذقوله!5(.،قخقزئها،"الختةفلة،زومةيئزخفز"قن:قاذ

:قالشفزةبنالزحمنعبدحدي!ثمنتجيدبإسناد""الئرمذفيوفي

فيفتمزها،ديتايىبألفةر!غلاتجئشقتجفرجين!ي!أكالتبيئإلىغثمانجاة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(5/084)"الباري"فتحفيكما"الصحابة"فضائلفيموسىبنأسدرواه

.(1788)"المدينة"أخبارفيشبةابنرواه

.(0342)ومسلم،(3471)البخاريرواه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن،(1024)مسلمرواه

.(2626)البخاريرواه

http://www.al-maktabeh.com



بمالعثرةسيرةفيفصك

قزتين)؟(.اليويم"بعذغيئماغثمانضز"ما:فقال،جخره

الذينالشوزىالشئهوأخذ،بالخئهلفمالمشهودالغشرةأحذ!نمهوهؤ

ىي!بليولم،الزاشمدين4الخقفاوأحذ،زاضيىعنهموهؤ،اللهرسوذئوفي

التايىحة"لجيرراللهرسوذرأيت:وقال،قيليوتمإلأإسئلايمولاتجاهلئهفيالشزاويل

القابية")2(.عندناتفطرفإنتث"اضبز؟:ليفقالواوعقز،تكروأباالمنايمفي

القيلة،القنايمفيع!بررالنبىرأيتإدتي:قالعثمانأنالحاكموروى

ضجيخ:وقاذ،تؤيمهفيففيلضائمآ،غثمانقأضبخ،مجنذنا""آفطز:فقاذ

.الإسناد)3(

قخضور)4(.وهؤقففوكآمجشرينوأغتق

شقطثديممنقطزابأوقطرةأنتزويوأكثزهم:التزعبدابنقال

آتثايص(ؤهؤآقتييعآلتؤ!قص!يكعيتحفم:تعالىقولهعلىالمضخفعلى

.(5)1371:البقرة1

الله؟رسوليابنهعلىيئميتم؟تذرعنالتأخرفيءلجيرراللهرسوذله"وأذن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(1370)الترمذيرواه

.(1/72)"المسند"فيأحمدالإمامرواه

.(4455)""المستدركفيالحاكمرواه

.(1/72)المسند""فيأحمدالإمامرواه

.(3/4601)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

قريضة)1(.كانتفإئقا

لةفضرلت،الخذرخبهقريضآ،أيضآغثمانوكان:الزشاطىوقاذ

وشفمه)2(.بأخره

يقوئملاأمرفيقكةإلىؤخقةالثهرسوذلأن؟الخذيبيةتخضرولم

غقز:ابنأ9قاذغثمان)3(،عنتذئهبإخذىيومئداللهرسوذوبايغ،غيزهبه

لتف!يمه)4(.غثمانتدمنخيرآلفثمانالثهزشولييذفكانتت

نأ!زبي"سألت:قاذألة"طبرراللهرسوليعنوثب!ت:الزشاطيئقال

.(5)((إليهضاقزثأو،إلىضاقزآخدآالئازئذيخللا

تزق؟الختهفيقلالثهرسوذشئلقاذ:شغل!بنشفليإلىب!نلإهوساقن

.((الخنةله"فتئرلهق،قئزليإلىقننرليمن4تتحؤعثمانإن؟"نعئم:قاذ

العزيزعبدمنخمطةغتيداللهبنالحسينكانإن:وقاذ،الحاكئمورواة

تزقتين؟:الزشاطيئزاذ،(6)الشيخينشرطعلىضجيخفإلة،خاريمأبيابن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

!ما.عمرابنحديثمن،(2962)البخاريرواه

.(19/448)"الكمال"تهذيبفيالمزيذكره

.(3495)البخاريرواه

.(4541)""الثريعةفيالآجريرواه

الرحمنعبدحديثمن،(653)"الخطاببمأثور"الفردوسفيالديلميأورده

!ه.عوفابن

.(0454)!"المستدركفيالحاكمرواه

http://www.al-maktabeh.com



بمالعث!رةسيرةفيفصك

الئوزين.داشفيئفلذلك

غقزابنعن،نافععنغقز،بنغتيلإاللهعنبإسنادهالترمذئوروى

ال!فضيليفيأيعنيأوغثمان)1(؟وغقزتكرأبو:خىاللهوزشوذنقوذكتا:قال

الجلاقه.وفي

بنيحيىعن،ؤفبابنحدي!ثمن""المستدركفيالحاكئموروى

مج!النبىخمقةخخرآؤذ:قالتعائشةعن،أبيهعن،هشايمعن،آئولمحت

ثئمآخز،خخرآعقرحملثثمآخز،خخرآبكرأبوخقلثئمالمسجد،4يبيا

كيفتقؤلاصإلىتر!ألا!الثهرسوذيا:ففف!ثآخز،خخرآغثمانخقل

ضحيح:وقال،"تغديمنالخققاءقؤلاص،غائشة"يا:فقاذئ!امجذونك؟

روايهيمنواهبإسناداشتهزوإتما،ئخزتجاةولم،الشئخينشزطعلى

يمنالحاكئميمويىذةولم،(2)زجففلذلك؟غطتةبنالقضليبنفحقد

طريعه.

نقرفيب!يتفينحنتيتا:قالب!نده"المستدرك"فيالحاكئموروى

فقاذ،غتيدةوأبيزيد،بنشييدغيزالعشرةمنهموذكز،المقاحرينمن

إلىغ!يروالنبيئفنهفق،كفئه"إلىيمئكمزجليكلئ"لتئقفق:كأ!بروالله4رسو

.والآيخزة((الذنيافيؤييتي"أئتط:وقاذ،فاغتنقة،ءثمان

.(3707)الترمذيرواه(1)

.(4533)"المشدركفيالحاكمرواه(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


افننالعذبالوردبم

الؤتل!:يمنؤتهو

ؤفؤئؤقيئ،!اللهزشوليث!ئبزقتةؤأ!فه!الائمتز،غئذالله

قئزة.!عاللهزشوذؤدخل،يمميينيمستائن

بننغتتةث!خأ،غرؤانث!ئبقايختةؤأفه*الأضغز،ؤغئذالله

.غرؤان

.(1يمخرتجالاولمالإسناد،ضحيح:الحاكمقال

.اكبز"عبذالله:الؤتديمن"ولة:اللةزجمةالفؤئفثقال8

عنبإسنادهروىثتم،الختشهبأرضيىؤيذهذاعبذالثهأنالأثيرابنذكز

وكييئ،عبذاللهو!أكالنبيئق!قاةغلامآ،لعثمانرقئةؤتذث:قالتغتاشيىألم

،(2،5قئزالله4رسوودخل،ومات،يحشينيحستوعاشق،عبداللهبأبيعثمان

زقتة.ذكرعنذتقذتموقد

.الأضغز""وعبذالله:اللةزجمةالفؤئفثقالء

ا!بزعبذاللهلأنالأضغز؟وهؤ،عبذالثهئ!قىؤتدآلغثمانأن:يعني

تقذتم.

بزغتبةث!خأغزؤانبنثقايختة"وأفةالله*:زجمةالفؤئفثقال"

."غزؤان

الئ!بآفلثئم،غروانبنغروانأبو:وقيل،عبدالثهأبوهوهذاغتبة

.(5364)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(3/134)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(2)
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بمةرث!علاسيرةفيفمك

خئذلببئثغفروأئمأففئم،ؤقزتئمؤأتانؤخايدؤغفرو

دؤس.منالأزد،منخققةنجنغفروائز

وقيل:،ن!يببنؤفببنجابربنغروان:فقيل،ذلكبعذفيمامختيفون

ؤقيب،بنن!يببنجابربنغرؤان:وقيل،جابربنالحارثبنغرؤان

أسلتم،الشقمىالخازنيئوقيببنن!يببنؤفببنجابربنغرؤان:وقيل

وهو،الثانيةالهخرةالختشهإلىوهاجز،شئعهسابعوهؤ،رجاليهت!حيبعذ

إلىهاجزحمىفأقاتم،بقكةوهؤكأخيررالنبىعلىقدتمثئم،سنةأربعينابن

نزذقن4وأؤ،كقهاوالمشاهذتذرآوشهذالأسود،بنالجقذادمغالمدينه

سبغسنةومات،الضحاتهزقاةمنوكان،الالإللةوفتخواختطها،التضرة

وقيل:،بالمدينةقيل،عشرةأربغ:وقيل،عشرةن!صخ:وقيل،عشرة

.بالزتذة

فؤلذت،غروانبنتقايختةؤتزؤقي:عثمانأولادذكرفيالأثيرابنقاذ

.(1)ثلققالأضغر،عبذاللهلهو

وعبذالثهالأضغز،هؤزقئةبنعبذاللهأن""المعارففيفتيبةابنوذكز

الاكبز)2(.هوقايختةابن

أ"ئمأففم،وقزتئم،وآتانوخايد،"وغفزو،اللهو:زجمةالفؤئفثقالء

دؤس".يمنالآزدمن،خققةبنغفروبننخنذلببنثغفرو

.(3/75)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

.(198:)صقتيبةلابن"المعارف":انظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

مالكوكان:الخذاصابنقاذ،أبيهعنليوايةله*:غثمانبنغفزوأقا

فتغضهم،اسمهفيماللثعنواخئيفت،دازهؤهده،عثمانبنغفزو:يقوذ

:4يقووتغضهم،عثمانبنعقز:4يقووتغضهم،عثمانبنغفرو:4يقو

لفثمان:قالغفزو،:ماللثعنوالضحيخالشذ،علىغفروأوغقز،

آخروابن،ؤتجمايههي!حل؟بالديتاحالمعرولهتوهؤغفرو،:له*4يقاابن

غثمان:بنغقزوأقاغفزو،:يقوذوكففم،جماعةلغفروخزخغقز،ئ!قى

الله".رحمةالمؤئفثتذكزهولم،الخديمثعنةزوقيماققليل

وآشزقفم،غثمانؤلل!أسنفكان:غثمانبنغفزوأقا:قتيبةابنوقاذ

.(1)بمنىوقلكغعبآ،

جخرهفيكانالذيغقانبنغثمانفضخفثعنذةفكان:خالدوأقا

ذزخوا)2(.وقد،أولادهآئلإيفيصازثئم،فيلجين

روى،القدنىالأقوفيغقانبنغثمانبنآتانشييل!أبوفهو:أتانوأقا

بحدي!بآغقتمأخدآرأيثما:شعيببنعمزوقال،ثاب!ببنوزيل!،أبيهعن

غثمان)3(.بنآتافييمنيقهولا

خلاالجماعةلةروى،المدينهفققاءمنسعيدبنيحيىوذكزة

.(991:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(1)

.(102:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(2)

.(6/531)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(3)
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بمالعثرةسيرةفيفصك

ئنالؤبيدث!ئبقاطقةأفهئم،غثقانؤأثمؤشييذؤالؤبيذ

قخزوبم.ئنغقزئنغئلإاللهئنالفييزةئننشفميرغئل!

أئزعنأضئمقفلوجآوكانبالمدينه)2(،ومئهخصيرسنةوتوفي،(1)البخاري

أئمأن:الضريفيني)3(بخطورأيثغفرو،أئمأففموأقا،كثيروغعئهآخؤذ،

.(4)ورفغبنجندلمحببنتالئجويمأئمأتافي

خفقاءكانتتخققةبنغفروبنخئذبطبنمطإن:""المعارففيوقال

.(5)يمقفيماخاخيتك:وتقوذ،اقمهافي9الخئف!اقيتجعل

فاطمةأففم،غثمانوأئموشييد،"والؤليذ،:اللةزجمةالفؤتفثقالء

قخروبم".بنغقزبنعبلإاللهبزالفييزةبنشضيرعبل!بنالؤليل!بنث

شزالمحبصاح!تفكان:غثمانبنالوليذأقا:فتيبةابنفقاذالوليذ:أقا

مو
وفتؤة)6(.

قتلي:سبمبوكان:وقيلتجيلأ،أغؤزكان:قتيبةابنفقاذ:شعيدوأقا

.المفرد""الأدبفيالبخاريلهروى(1)

.(2/16)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

سنةالمتوفى،الأزهربنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالمحدثالحافظالإمام(3)

.(23/89)للذهبيالنبلاء"أعلام"سيرفيترجمتهانظر.(!641)

.(1/56)للسخاوي"اللطيفة"التحفة:انظر(4)

.(102:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(5)

.(202:)صالسابقالمرجع(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
افننالعذبالورد

ث!ئبالتييزأئمؤأفه"زخلأ،قات،لةت!مغلا:القيلثؤغئذ

تذلي.ئننخذيقةئننجضنئننغتيتة

ئننشيتةبنثزفقةؤأففنغفرو،ؤأئمأتالبؤأئمؤغائشة

زبيغة.

...........،الضغزىأتالبمئ!أؤ،ؤأزؤى،خايلإؤأئم

تذئهفيكانبزفنمغهوأقبلقعرته*،،خزاسانعلىلمغاويةغايملآكانألة

،يجا!قلابفيهايعملونأرضيىفيقآئقاهم،المدينهإلىالضغدآؤلاديمن

ققتلوا،او!يطو،ققتلوة،عليهؤؤثمبوا،الحائطبالتيومآقأغققوا

أنف!فم)1(.

زخلأ،مات،لةغعتلاالقيك"وعبذ:اللةزجمةالفؤئفثقالء

.تذيى،بننخذئفةبنجضنبنغتينةث!نبالتيينأئموأفة

التيينوأئم،(2)غلاموهؤققلثعثمانبنالغيكعبد:قتئبةابنقاذ

.(3)ةبتعي!قىؤتدآله*ؤتذت:وقيلقخصور،وهؤعثمانطفقها

وأفهنغفرو،وأئم،آتافيوأثم،"وعائشةاللهو:زجمةالفؤتعثقال"

الضفزى،آتالبوأئم،وآزؤىخالد،وأئم،زبيعةبنشببةبنثزفقة

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(1)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع(2)

.(3/75)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(3)

http://www.al-maktabeh.com



بمالعشرةسيرةفيفصك

ئننثغقتةئنغفروئنالأخؤ!يرئننالقزايضهث!ئبنآئقةوأففن

ئننكفبئننتجتالمحبئننغلإفيئننضفضمئننجضنئننالخايىث

.ؤئزة

ء!جء

!ههطايبآبيئنغيىالخشزآئو

.!جماللهزشوليغئمائن،الفطيبغئدائز

بنالحارثبنثغلبةبزعمروبنالأخؤصيىبنالقزايضةبنثنآيلةوأففن

ؤئزة".بنكفببنتجتالمحببنغلإفيبنضفضمبنجضن

عنذة،التيينأثموكانتت،نآيملةوكذلك،مجنذةوهيئ!بهعثمانقيلرملة

فطققة.ولكتها

عبدبننطالبأبيبنعلىالخ!ن"أبو:اللةزجمةالفؤئفثقالء

."اللهرسوليغئمابن،الفطلب

عنالخؤزفيابنوذكز،تزالمحبأباأيضآويكنى،الخ!نأبوالإمامهو

عليئ.والذهشقاةالذيواسفه،قضمأبو:وهؤ،ثايثةكئيةفغاويةبنزقير

:4يقوولذلك؟آشدعلياستموكان:""المستدركفيالحاكموروى

خيذزة)1(أفيشقتييالذيأنا

.الزبيريعبداللهبنمصعبعن،(4573)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالورد

أبيها،باسيمأشدآشختة،ؤتذتةلقاأقةأنالقخامعبعفيىفيورأيث

خيتز:يوتميقوذحيمثفهوغلتآ،شقيئه:وقال،طالبأبووأتى

خيذزةأكيشقتييالديأنا

أبي.شقايي:تقلولم

الخ!نعن،قتاذةعن"الفستدرك"وفي،4أقواأسئقتمحينهت!يلوفي

فحقدعنوفيه،(1)ةرشغييص!ثأو،عشرةن!صخابنوهؤعلىأسئلتم:قال

عشرةأربغ:الغييرةوعنفجاهد)3(،عنورواةيحشين)2(،عشز:إسحالقابن

ليشين.ثمالب:الخذاء""ابنوفي،(4)ةنس

ثمافيابناوهماآسئقماوالرتيزعلتآأن:غزؤةئييمالأسودأبيوعن

ءص!(5)ص
أيضآنعيمأبيوعن،(6)ليشينتسع:دكينبنالفضليلعيمأبيوعن،لي!يين

.(7)ةنسعشرةثلاث:عليئبيمبأهليعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

روا

روا

روا

وار

وار

وار

روا

.(4581)المستدرك"فيالحاكم5

.(4580)"المستدرك"فيالحاكم5

.(6/062)"الكبرى"السننفيالبيهقيالحاكمطريقمن5

.(309)"الصحابة"معرفةفينعيمأبو5

.(358،134)"الصحابة"معرفةفينعيمأبو5

.(42/26)"دمشق"تاريخفيعساكرابن5

.(42/26)"دمشق"تاريخفيعساكرابن5
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بمالعثرةسيرةفيك!مف

يحشين)1(.سبغ:شيبةأبيبنغثمانبنفحقل!وعن

اللهرسوذأن:عتاسابنعن،مي!قميعنللحاكيم""المستدركوفي

إسحالهق:ابنوعن،(2)ةنسعشرينابنوهو،تذبىيوتمعليئإلىالزايةذقغ

شرطعلىصحيخ:وقال،سنةوعشرينخصيىابنوهوتذرآعلىشهذ

.(3)الشيخين

يوتمعليئوآسئلتم،الاثنينيوتمالثه4رسوث!يب:""الترمذيوفي

.(4)4الثلاثا

بعذجاكأطالبأبيبنعلىإنثتم:قالإسحالقابنعنبكيرابنوروى

يصقتافي،قوجذهما،قغهبهاوضقى،خديجةإسلايمبعذ:يعني؟اليومذلك

رشقه،بهبعثط،ل!فميمهاضطقىالذيالله"دين:الله4رسوفقالهذا؟ما:فقال

أباأخذثحتى:فقال،الغرى"باللأبوكفر،مجتاديه!الى،اللهإلىأذغوك

فاكئئم"،ئ!فيلم"إن:لعليئفقال،ديمزةئيث!فميأناللهرسوذقكرة،طالب

الله*أنعتممقاوكان،قأسنلتم،جاءةحتىقأضبخ،قلبهفيالإسلاتماللةأوقغثئم

.(42/569)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(4583)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

قوله:يكونأنالمناسبولعل،""المستدركفيإسحاقابنروايةعلىنقفلم(3)

.عباسابنعنمقسمروايةعقب"الشيخينشرطعلىصحيح:"وقال

كأخيررالنبي"بعث:ولفظه،!نهمالكبنأنسحديثمن،(3728)الترمذيرواه(4)

.الثلاثاء"يومعلىوصفى،الاثنينيوم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الهننالعذبالموردبم

كألجيور)1(.اللهرسوليجخرفيكانائةعليئعلىبه

الأسدكب،عبدالثهبنغئادطريقمن""المستدركفيالحاكموروى

تغدييقوئهالاالاكبزالضذيقوأنا،زشولهوأخوعبذاللهأنا:قالعليئعن

شرطعلىصحيح:وقال،يحشينسبغالئاسيىقبلضقيتكاذك!،إلا

.(2)الشيخين

وفي-ديشينسبغع!بررالثهرسوليمغاللهصغتذث:قالعليئعنخئةوعن

الأقه)4(.هذهمنأحدتغئذهأنقبل-يحميين)3(خصحن:روايه

منع!برراللهرسولأصحاببمنلأحدجاءما:خئبليبنأحمذعنوفيه

د!كأ!ته)5(.لعليجاءماالفضائلي

.(6أسئلمقنأؤذخديجة:قالأبيهعن،ئزيدةابنوعن

نإ:وغيزهم،شجيدوأبو،وجابر،وختاب،والمقذاد،دزأبووقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(4/151)"الغابة"أسدفيالأثيرابنإسحاقابنعنرواه

.(4584)"المستدركفيالحاكمرواه

.(42/30)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

.(4585)المستدرك"فيالحاكمرواه

.(4572)"المستدرك"فيالحاكمرواه

"مجمعفيالهيثميالحافظقال،(22/452)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه

ضغفث.وفيهم،ؤئقواورجاله:(9/522)الزوائد"
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بمالعثرةسيرةفيفصك

.التز)1(عبل!بنغمزأبوذكزة،خديجةبعذآسئلتمقنأؤذعلئآ

:قالبكر؟أبوأوعليئأسلتمقنأؤليعنالقزظيئكغببنمحمدوشئل

أخقىعلتآلأن؟الئاسعلىاشتبة!ائما،إسلامأأؤلهماعليئ!اللهشبحان

.إسلاقه!2(وأظهز،بكرأبووأسلتم،أبيهعنإسلاقة

أسئلتمقنأؤذ:أزقتمبنزيدحديثمن""الفستدركفيالحاكئموروى

التالغين،الزجاليأؤذكانبكرأباأنالخلالهتوإتما،صحيح:وقال،عليئ

الئفونج)3(.قبلإسلافهتقذتموعليئ

غزوةتشهذلموأنةالقشاهد،وجميغتذرآشهذألةالشترأهلوأجمغ

والضئيافي؟صا!ئلامغئخففني:فقال،أهيهعلىخققةلأثه؟غيزلاتبوك

نتيئلاأتةإلأ؟فوشىيمنقازونبقنزلهيمتيتكونأنتزضى"ألا:فقال

.(4)"يإلغت

ؤغاد،ؤالاةقنؤاليالفهتم،قؤلاةقغييئقؤلاةكنت"قن:ري!أكوقال

ؤيجئة،وزشوتةاللهصئجمثزخلآالزاية"لأغطين:وقال،(5)"غادآةقن

.(3/5901)البرعبدلابن"الاستيعابدا:انظر(1)

.(42/44)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(4663)"!المستدركفيالحاكمرواه(3)

.(4042/31)ومسلم،(5414)البخاريرواه(4)

.(6931)"صحيحهفيحبانابنرواه(5)
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بم

(1)"وزشوئهللةا

الهننالعذبالمورد

فؤيمن،إلأئجئك"لا:لعليئقالالسلائمعليهالنبىأن:"الترمذي"وفي

.(2)"قياتمإلأيئيضكولا

الشئطين،وأبو،قاطمةعلىوصفره،بالمؤاخاةالثهرسوليأخو!تهوعليئ

أحدوهو،هاشيمبنييمنخليفه4وأؤ،قالثمقئينبينويذقاشميوأؤلم

الخقفاصوأحذ،الشوزىأصحاهمبالتئتهوأحذ،بالختهلهمالقشفودالغشرة

والرقاد،القسئفورينوالشخعالب،الزتاييتنالغقماءوأحذ،الزاشمدينالأربعه

القذكو!فئ.

العشرفيوشازكهم،اليفمأغشاليتسعةعليئأغطيئ:عباسابنوعن

.(3)الباقي

منتطنيعلىالخخزلأزبطإئي:عليئعنأحمد""مسندوفي

ألفتأربعين:روايهوفيدينايى)4(،آلافبأربعةاليوتمتتبفغضذقييوان،الخوع

.(5)
يى."د

!نه.ا!وعبنسلمةحديثمن،(1807)ومسلم،(2812)البخاريرواه(1)

!ه.عليحديثمن،(3736)الترمذيرواه(2)

.(3/4011)""الاستيعابفيالبرعبدابنرواه(3)

.(1/159)"المسند"فيأحمدالإمامرواه(4)

.(1/159)المسند""فيأحمدالإمامرواه(5)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

أؤذؤهيئ،قتافبغئل!ئزقاثهممئننأشل!بئثقاطقة:ؤأفة

ؤقاتت،القديتهإلىؤقاتجزتأشقضت،ائم!ث!اقؤتذ!تهئم!شاق

.!عالتبئختاةيي

ئتصذدقالتيالؤفولهتأراذوإتما،تفيكهقاليزكاةئرذلم:الغلماءقاذ

جينيتركولم،القذرهذاغقيهايمنوالحاصل،جاريةصدقةوجعلها،بها

.(1دزاهمبخمسهاشتراةغييظإزارعليهوكان،دزقيممئهليسثإلأتوفي

عبدبنهاش!بزآشدبنثفاطمة"وأفةاللهو:زجمةالفؤئفثقالء

المدينم،إلىوقاجزتآسئقضتقاشمتأ،ؤلذتقاشميؤأؤذوهيئ،قتافب

."!جمالنبئحياةفيوماتت

طالب،أبيأولادوطالبوتجغقر،،وغميلي،عليئأئمهيئهدهفاطمة

ئوفتتإئقا:قيل:الأثيرابنوقاذ،الفؤئفثذكزةماؤفايهافيوالضحيخ

.(2)ءيشبولي!ن،الهخزةقبل

وكتزعليها،وضقى،قجيجهفيهذهقاطمةكقنع!رزالنبىأنوروقي

فقاذ:،ذلكعنف!ئل،خيرآوتجراها،قبرهافيواضطجغ،شئيينعليها

الضأدبة،لهوتكون،الضييغيصنعكانطالبأباإن،أفيبعذأكي"كانتت

.(3)((هيفقآغوذنصيبآأ،اكلهمنةئفضليهدهفكانتثفتخضغنا،

.(4/111)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(7/235)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

.(4574)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهننالعذبالمورد

الخشن،تةقؤتذت،!عاللهزشوليت!ئبقاطقةؤترؤخ

.ضييزاقاتؤفخشتا،ؤالخشين

قميصياهت!تلأويمئها،بيآتزطالبأبيبعذتكنلم"ألة:روايهوفي

.(2)"هتخلاخقليمجنبهلئك!ى)1(

واضطخغث،الختهأهليمجنائقازيئيعنآختزنيجئريل"إن:روايهوفي

.(3)"رئقلاعذافيعليهالئقؤن؟قثرهافي

كأئةالقئرنؤاجيفييمومغجعلقئرها،فيالثهرسوذنزذولقا

فيوخثى،قانتذليوغيناة،قبرهامنوخرقي،عليهاوشموييؤشعه

قئرها)4(.

ب!نبفاطمةابنيهمنإلأهاشيمبنأشدولذانقرضنالربيز)5(:قاذ

.(6)إلشأ

الخشنلةفؤلذت،اللهرسوليبنتفاطمة)وتزؤخ:توئهوتقذم

ضييرامم.ماتوفخشنأ،والخشين

المثبت.والصواب،""ليلبسني:الأصلفي(1)

.(4/1891)""الاستيعابفيالبرعبدابنأورده(2)

.(7/235)"الغابةأسد"فيالأثيرابنأورده(3)

.(4574)""المستدركفيالحاكمرواه(4)

المثبت.والصواب،الزبير""ابن:الأصلفي(5)

.(7/236)"الغابة"أسدفيالأثيرابنعنهنقله(6)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

الؤتل!:يمنؤته"

تييشبييمنتجغقر،بئمثخؤتةؤأفة،الختمتهئنفخقذ

خييقة.

وأفة،الحنفئةبنفحقذ:الؤتدمن"وله":الثةزجمةالفؤئفثقال،

خييفة".بني!شئييمنتجغفو،بنمثخؤلة

فقدأشقز،والأؤذ،عبلإالثهأبو:وقيل،القاسيمأبوهؤهذامحمد

قلث::قالأبيهعنالحنفئهبنفحقدحديمثمنوالئرمذخ،داودأبوروى

:قالبكنيهيلث؟وآكييه،باسئملثآآشفيه،بعذكولدليؤيذإن،الثهرسوذيا

(1)"5ص."
لعم

وأباة،غقانبنغثمانوشبئ،الخطاهمببنغمزعلىهذامحمددخل

الحسن،:بنوةعنةروى،القححابهمنوجماعة،وفعاوية،طالبأبيبنعلى

.(2)وغيزهم،وغؤن،هيئمبراوإ،لثهوعبذا

عنعليعنأسئنذأخدآنعلملا:الحتيدبنعبداللهبنإبراهيمقاذ

الحنفئه)3(.بنمحفذآسئنذمفاآضخولاأكثزكأ!بررالنبيئ

أبووقال،(4)دعسبنفحمذقاتة،الضذيتيبكرأبيخلافهفيؤلد

.(2843)والترمذي،(4967)داودأبورواه(1)

.(26/471)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

.(54/331)(دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(3)

.(54/326)"دمشق"تاريخفيعساكرابنسعدابنعننقله(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

خلافهيمنتعي!السنتينؤيذ:وقيل،(\غمرخلافهمنئمينلثلابؤلذ:حاتيم

.عشرةليستسنةؤيذ:(3)رئزابنوقاذ،(2)رقغ

فيوزخمنئحفدآ،يم!غؤنثلاثة:الحافظعبداللهبنأحمدوقال

طلحةبنوئحفذ،عليئبنوفحفذبكر،أبيبنئحقذ:القاسمبابيكئييههم

ؤقاعيى)4(.أبيبنسببنوفحفذ،غتيداللهابن

عشرةأربغسنةالخنعتهابنمات:نعييموأبو،عليئبنعمزوقاذ

الشايمبين:وقاذ،قغت!بوقاته*،(6)ثمانينسنة:أيضآنعيمأبووقاذ،(5)هئمو

.والقلإينه)7(

في:وقيل،وثمانينإحدىسنةالأؤلربيعفي:""الطبقاتوفي

.(8/26)حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر(1)

.(54/326)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

بنربيعةبنأحمدبنعبداللهالقاضيبنمحمدسليمانأبوالحافظالعالمالشيخ(3)

كتابله،كل(379)سنةالمتوفى،قاضيهاوابن،دمشقمحدث،الربعيزبر

.(16/044)للذهبيالنبلاء"أعلام"سير:انظر.السنينترتيبعلى""الوفيات

.(1/401)"واللغاتالأسماء"تهذيبفيالنوويعنهنقله(4)

.(1/401)"واللغاتالأسماء"تهذيبفيالنوويعنهمانقله(5)

.(45/356)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(6)

.(54/357)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(7)

http://www.al-maktabeh.com



بمةرث!علاسيرةفيفصك

سنة:المدائنيئوقال،(2)وثمانينإحدىسنة:بكيرابنوقال،(1)المحزم

.(3)وثمانينثلاب

سنة:غدكببنالقيثمعن:إسحادقأبيللشيخالفقهاء""طبقاتوفي

لهأخرقي،بالبقيعودين،بزضؤىومات،(4)وسبعيناثنتينأوثلاب

الجماعة.

وذكز،اسجهافيالضحيخهؤوهذاجعفر(،بنمثخولة)أفه":وقوئه

.الأؤذالضحيخأنوذكزتجغفر،بنثحوارأيضآاسنقهاأن4الخذاابن

الذولي)5(بنثعلبةبنتزئوعبنثعلبةبنشلمةبنقيسبنجعفزوأبوها

بنهنببنقاسطبنوائليبنتكربنعليئبنضغببنئخيمبنخييفةابن

،(6)4أثا:خييفةواسم،يراليبنزبيعةبنأشل!بنتجديلةبندغميبنأفقهمى

قختقها،،يىخيهعلىضرتةالغئدئعوفبنالأخزنلأن؟حنيفةوشقيئ

وبنو،تجديمةف!قيئ،بالشيففخذقة،الأخزنحنيفةوضر!ت،حنيفةف!فيئ

فيخييفةبنيشئيئفيهاالتمامهوقعةوكانت،التمامةنزلواكبيرةقبيلةخييفة

.(5/161)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(54/326)"دمشق"تاريخفيعساكرابننقله(2)

.(54/359)"دمشق"تاريخفيعساكرابنالمدائنيعنرواه(3)

.(45:)صللشيرازيالفقهاء"طبقات":انظر(4)

المثبت.والصواب،الدوار"":الأصلفي(5)

المثبت.والصواب،""أثيل:الأصلفي(6)
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بم
الهنىالعذبالمورد

ؤأففقا،تؤءئمؤفقا،الكئزىزقئةؤأخئة،غييئئنؤغقز

له!5ص

تغيبية.

ع!ير.النبيئؤفاةبعذعشرةإحدىسنة

سوداء،يحمئدتةالحنفئهبنمحقدأئمرأيت:قالتأسماكأعنوروقي

الزقيتن،علىخالدضاتخهمواتقا،منهمتكنولم،خييفةلبنيأمةوكانت!9

أنفميمهم)1(.علىيمصايخهمولم

أبيبنلعليئالضذيقبكرأبوؤقتهاخييفةبنيمنهيبل:وقيل

.(2)امن!طالب

وفما،الكئرىزقئةوأخئه،عليبن"وعمز:اللةزجمةالفؤئفثقال+

.تغيبئة"وأففما،تؤءئم

ومات،عليئيميراثيضفتفحاز،وثمانينخمسآبلغحمىغفزغمزأفا

محمد.ابئهعنةروى،أبيهعنوروى،بالبقيع

وابن،والئرمذئ،داودأبوله"روى،ثقةتابعي:عبداللهبنأحمذقاذ

ماتجة)3(.

ونقلة،ويحمتينسبعسنةفيلألة*الضريعينيئإسحالقأبيبخطورأيث

.(5/91)"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه(1)

دمثق""تاريخفيعساكروابن،(8/26)"والتعديلالجرج"فيحاتمأبيابنذكره(2)

(54/324).

.(12/468)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(3)
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بمالعثرةسيرةناك!مف

قغفيلالشقاء،تةئقاذ،غليئئنالائمتزؤالغتاش

.ني!خلا

غليئ،تئو،ؤغئذاللهؤتجغقز،،غثقان:ؤأبيهلأقهؤإخوكهو

اليهلابية.التيينأ"ئمأففم

.(؟)ناتجابنعن

عليهمأغازالذينالشئىمن،الئغلبئةربيعةبنثالضفباءفهيئ:أفهوأقا

التفر)2(.بغيقالوليد؟بنخالذ

خئذببنسطالئخويمأئمأقةأن:جئانابنعنالقمريمينيئبخطورأيث

.(3)ورمعابن

الشقاء،:لهيقاذ،عليئبنالاكبز"والقتاشالله!:زجمةالفؤتفثقال+

عليئ،بنووعبذاللهوجعفز،،غثمان:وأبيهلأقهوإخوئه،الخشينمغفيل

اليهلابتة".التيينأئمأففم

له:وقيل،والقافالمهملةبالسين4بالشقايعزلهتهوالاكبرالعتاى

قاكولا)4(.بننصرأبوالأميزقاله*،معهوقنالخسينسقالألة؟الشقاء

.(5/461)حبانلابن""الثقات:انظر(1)

لياقوت"البلدان"معجم:انظر.الكوفةغربيالأنبارمنقريبةبلدة:التمرعين(2)

.(4/176)الحموي

.(5/146)حبانلابن""الثقات:انظر(3)

.(5/78)ماكولالابن""الإكمال:انظر(4)
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بم
الهننالعذبالمورد

ث!نبتئقىأفهقالفقا،تمئةلا:غليئائتاتكرؤابموؤغتيذالله

التفشيئة.قشفود

.........آسئقاءوأفه"ضييزا،قات،غييئئنؤتختى

:وقال،اليهلابئةجرامبنثوهيئ،هدهالتيينأئمأولادالأثيرابنوذكر

العتاس)1(.غيرلهمبقتةولا،بالطفتالحسينمعقيلوا

ذكزها،زايثئمالمهملةالمكسورةبالحاءهذهالبفيئأئموالذوجرام

وهوالوحيد،بنربيعةبنخالل!بنجرامبنثالبنينأئم:وقالقاكولا،ابن

.(2)ئيلعتزؤتجها،كلالمحببنعامربنكعببنعامر

لفما،بقئةلاعليئابنابكووأبو،"وغتيذاللهالثهو:زجمةالفؤتفثقالء

التفشلتة".مسعودبنثليلىأففما

الئجيمتة)3(،التفشلئةخالدبنمسعودبنسقليلىوتزؤقي:الأثيرابنقال

قتلهعبيذاللهإن:وقيل:قال،الحسينمعقيلا،بكروأبا،عبيذاللهلهفولدت

.لهما)5(بقئةلا:وقيلبالقذالي)4(،المختار

أسماةوأفةضييرأ،ماتعليبن"ويحيىالله!:زجمةالفؤففثقالء

.(3/262)"التا!دخفي"الكامل:انظر(1)

.(1/185)ماكولالابن""الإكمال:انظر(2)

المثبت.والصواب،""البهمية:الأصلفي(3)

.والبصرةواسطبينموضع:ك!خالمحبالخذار(4)

.(3/262)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(5)
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بمةرث!علاسيرةفيك!مف

غقيسبى.ث!ئب

دزقي.ؤتد،لأئمالأضغزغلئئنؤفخقذ

ق!غودئنغزؤةث!ئبشييلإأئمأففقا:ؤزفقةالخشنؤأئم

الثقميئ.

ؤأئم،الضغزىؤزقئة،الضهمغزىكفئويممئ"أؤ،الضغزىؤزشث

..،شققةؤأئم،خقانةاسئفقاتجغقر،ؤأئم،يماليهر2ؤأئم،ءقايئ

درخ".ؤتلإ،لأئمالأضغز،عليئبنومحمذ،رب!يقغبنمث

الأثير:ابنوقاذ،يحىلعليولذتأسماءأن:اللهرحمةالمؤلفورذكز

الأصغز،محمذله*فولذت،الخثغمئةعقيسبنتأسماء-علتأ:يعني-وتزؤخ

الحسين،مغوقيل،ولدلألممحفدآإن:وقيل:قال،لهمات!عغولا،ويحمى

.(12انؤعله*ولذثإدقا:وقيل:قال

تقذتمعغي!ير)2(،بنتأسماءأفهماوغؤنويحى:الجوزيابنقال

بكر.أبيبنضحفدولدهاعندذكزها

بنصطشييدأئمأففما،وزفلةالخشز،"وأئم:اللةزجمةالفؤئفققالء

وزقتة،الضغرىكفئوموأئم،الضغزىوزبنمث،الثقفيئمسعودبزغزوة

شقمة،وأئم،خقانةاسفهاتجغفروأئم،ماليهر2وأئم!9،ءقايعوأئم،الضغرى

.(3/262)"خد!اتلافيالكامل":انظر(1)

.(1/930)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالورد

آؤلادلأققاتغليئتتاث:ؤأماقةو،ؤقاطقة،ؤخديخة،ؤقيفونة

شتى.

.8شتىآؤلادلأفقاتعليئبناثوأقامة"،وفاطمة،وخلإيجةوقبفونة"،

،الجوزيابنوذكز،خقانةاسفهاتجغقرأئمأنالثةرحمةالفؤئفثذكز

ت!نبأمامةتزؤقيأنةالجوزفيابنوذكزتجعفر)1(،أئمغيزخمانةأنالأثيروابن

ضحقدألةفؤلذتع!رر،الثهرسوليبنثزين!ثأفها،الزبيعبنالغاعيىأبي

نعي!ة)2(.أولادهخملهفيوديمز،الآؤسط

غدكنبنالقي!يىامرى"بنتفختاةأيضآتزؤقيألةأيضأالأثيرابنوذكز

فئقاذالمسجلإ،إلىتخرفيكانت،ضغيرةققكتجاريةله"فؤلذت،الكفبتة

.كفبا33(:تعني؟ؤةؤة:فتقوذ؟أخوائلثقن:لها

:(5)ذاقثتمآبيها)4(،أئمئسفىابنةعليئأولاديمنالتواوئوذكز

للخ!نمنهمالت!لوكان،امرأةعشرةوسبغ،ذكرآعشزأربعةؤلدهفجميغ

التغلبئه)6(.بنوغقز،اليهلابيهبنوالغئاس،الحنفئهبنومحمل!،والخ!ين

.(3/263)الأثيرلابن"و"الكامل،(5/69)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(1)

.(1/930)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(2)

.(3/263)الأثيرلابن""الكامل:انظر(3)

.(1/032)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(4)

الأثير.ابن:أي(5)

.(3/263)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(6)
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بمةرث!علاسيرةؤفصك

علىؤأئافا،أشفوؤشئغةيمهميينآزتغيخلافتةؤكاتت

الايمهمايم.فياخيلافي

................:ؤييل،ؤم!ئونثلاثؤته"فيل

آشفروسبعةمشينآزبغيخلافتة"وكانتتالثه":زحمةالفؤئفثقاذ+

.الاقيدايم،فياختلافبعلىوأئاقأ

آئايم،ويحمتةأشهروتسعةليمنينأربغيخلافتهكانتت:التزعبدابنقاذ

.يوما21(عشزأربعة:وقيل،آصئايموثلاثة:وقيل

وذكز،(2)رفشآثلاثةإلأيحمنينخصنيخلافتهكانت:الأثيرابنوقاذ

وذكز،أشهرثلاثةإلأليشينخضمنالخلافةؤييئ:""الكمالكتابهفيالفؤئفث

ليشينخصمن:وقيل،يي!يينن!صخالخلافةؤييئ:""الكمالكتابهفيالمؤئفث

وايىلامآ.شهرينإلأ:وقيل،أشهرأربعةإلأ

وأصبخ،،بي!انيطفحةتايغةقنوأؤذ،غثمانقتليبعذبالخلافهله"ئويغ

تايغةقنفآؤذ،الخفغهيوتموالرتيز،طلحةقبايغةالمنبز،وضيذفخرقي

شلأء،تدتايغتتدأؤذ،زاجغونإليهله!الأ،دئهإئآ:تغتالهثرجلفقاذ،طفخة

.(3)كلذمثلفقاذبالرتير،حيءثئمالأمز،هذاتيتملا

وقيل:،نوئ!ميوثلاثولة:"قيل:اللةزحمةالفؤئفثقاذ*

.(3/1231)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

.(3/261)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(2)

.(170-2/075)"الطبري"تاريخ:انظر(3)
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بم
الهننالعذبالمورد

ؤخفشون،شئغ:ؤييل،ؤخفشونثقالب:ؤقيل،ؤم!ئونخضمن

آزبيين.شتة،الخماغهغاتم

ء"ه!

الخماغزعاتم،وخمسونسبغ:وقيل،وخمسونثمافي:وقيل،ومئئونخص!

."اربعينسنة

الثئثوهذا:الواقدفيقالالحنفته)1(،بنمحفدقاته"الأؤذالقوذ

محقدقوذالثالسطوالقوذ،الشفعانيئبكرأبيقوذالثانيوالقوذعنذنا)2(،

الإمايموعنالتزقيئ)3(،بكرأبيقوذالزابغوالقوذ،ني!خلابنعليئابن

رمضانفتيأربعينسنهفيذلكوكانويحمئون)4(،أربعأوثلاث:أحمذ

خقت،ليلةعشرةلثلاث:وقيل،عشرةلإخذى:فقيل،الخفعهضبيحة

منليلهآؤليفي:وقيل،منهقضثعشرةلثمان:وقيل،منةتمتت:وقيل

الزحمنعبذقتله،(5،هنمئعينلسبع:وقيلالأحد،ليلةوهيئالأواخر،العشر

وهي،المذكورةالقيلهفيدقاغةفآؤضلة،تجئقيهفيق!فوبمبسيفففجمابن

.رمضانشهرمنعشزالتاسغالأحدليلةبالكوقهئوفيئثئم،الخفعهليلة

.(4696)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(4/132)"الغابة"أسدفيالأثيرابنالواقديعننقله(2)

المثبت.والصواب،""الرقي:الأعملفي(3)

.(315)"الصحابة"معرفةفينعيمأبوأحمدالإمامطريقمنرواه(4)

.(3/1221)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(5)
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بمالعشرةسيرةفيك!عف

والآؤذ:وقاذالآيخر،ربيعشهرفيفيلأكل:غريبآقؤلآالأئيرابنوذكز

.(1)خضآ

وقيل:،(3)اهببالزخته:وقيلبالكوفه)2(،الإقارةقضرفي؟ين:قيلثئم

.(4)قبرهموضغخهل:وقيل،الجيزةبطريتنموضعالجيزةبتخف

مسجدفيدين:قالقنفمنفم،قبرهفيئئورغ:المسعودفيوحكى

قنومنهم،فاطمةعندفذين،المدينهإلىخيئ:قالتنومنهم،الكوفه

نقلطيئء،بلادفيووقغ،تاةالخقلوأن،تجضلعلىتائوبفيخيئ:قال

الزشاطى.ذلك

مغئتغذتافياثنافيجلسنزقيهفيأنحكوقيهينلهووقغماآغزهمبويمن

آيديهما،بينالغذاءؤضعافلفا،أزيخقهخمسةالآخرومغ،أزيخقةثلاثةأحدهما

مغفما،واكلفجلسن،للغذاصاجلسن:فقالاعليهما،قسقتم،رجلبهماقز

دراهتمثمانيةإليهمافطرخ،الزجلفقاتم،الثمانيةالآزيخفةائميهمفيواشتؤقؤا

فقاذقتنازعا،طعامجكما،يمنوبفئهلكماأكل!ثمقامجؤضآهذاخذا:وقاذ

الثلاثه:صاح!ثفقاذ،ثلاثةولك،خمسةلي:الأزيخفةالخمسهصاح!ث

.(3/425)الأثيرلابن"التاريخفي"الكامل:انظر(1)

.(42/01)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(3/38)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(3)

.(3/1221)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)
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بم

!ههغتيداللهئنطفخةفخقدأئو

الهنىالعذبالمورد

ئننتيمئننشغل!ئننكغبئننغفروئننعامرئننغثمانائفي

فزةفي!عاللهزشوليقغتفتمي،غايبئننئؤفيئتنكئبئننفزة

كغب.ائن

لصاحبعليئفقاذ،عليإلىفارتفعا،يضقينبيننادراهتمالثمانيةهذ؟نق!ي!مبل

سبعةوله"واحد،درهمإلألكليم!نوإلأ،بهاوازضن،الثلاثةخد:الثلاثه

الؤخة.غزفيياللهشبحان:فقاذ،دراهتم

وأنتمآكفتموهاثلثآوعشرينأربعةالآزيخقةالثمانيةألي!ن:عليئفقال

أكيكمفيفئخقفونالأقلئ؟ولاأكلأ،منكمالاكثزنعلئمولا،أنفسثلاثة

تسعةلكوإتما،أئلاثثمانيةأنتفأكلت:قال،بلى:قال،.4الشؤاعلى

ثمانية،منهاآكل،ئفثآعشزخمسةوله*،أثلاثثمانيةصاحئكوأكل،أثلاث

سبعة،وله*،بواحدكواحدفللث،تسعهمنواحدآللثواكل،سبعةلهووتميئ

زضيث.:الزجلفقاذ

وزتما،والقخيهالزأسيىأبيفق،زئغة،أضقغ،القؤفيآذتمعلىوكان

ضخوكه.الؤخهخسن،طويلةكئةوكانت،لحيتةت!ضخ

بنغثمانبنغتيداللهبنطفحةفحفد"آبو:اللةزحقةالمؤئفثقالء

تفتقي،غالببنئؤكتبنفزةبنتيمبنشغل!بزكغببنعمروبنعامر

."كفببنفزةفي!باللهرسوليمغ

الشابمينالثمانيهوأحد،بالختهلهمالمشهودالغشرةأحد!بهطلحة
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بمةرث!علاسيرةفيذ!مف

الشتهوأحد،!هبكرأبييدعلىأسئقمواالذينالخمسهوأحد،الإسلايمإلى

طفحةالله4رسووشقاة،زاضيىعنهموهؤالله4رسوتوفيئالذينالشوزى

طفحةحتينوفي،القتاضيىطفحةالغمثميرةغروةوفيأحد،يوتمالخير

.(الخود)1

ؤخقةكاناللهرسوذلأن؟تذرآيشهذولم،الأؤلينالفقاحرينمنؤهو

،(2)وأخرهب!فمه"!ي!الثهرسوذله"ضرقيلكنالأخباز،يفا!شختئزيدبنوشييذ

شهذها.كقنفكان

ذاك:لطلحةيقوذبكرأبووكانالقشاهد،منبعذهاوماأخدآوشهذ

نختة،قضىمقن"طفحة:اللهرسوذوقاذ،أخديوتم:يعني؟لطلحةكفةيوئم

.تئلإيلآ")3(تذلواوما

تذة،فشقت،ضزبةفضر!ت،بتدهوؤقاةأخد،يوتماللهرسوليمعوثبت

.(4)"ةحفط"آؤتجمت:الثهرسوذفقاذ

،((الخئهفيتجازاقيوالرتيز"طفحة:يقوذالثهرسوذسمعث:عليئوعن

!ه.عبيداللهبنطلحةحديثمن،(5056)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(12/64)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

!ما.سفيانألىبنمعاويةحديثمن،(261)ماجهوابن،(2032)الضرمذيرواه(3)

وروى،عنهااللهرضيعائشةحديثمن،(42-8/23)""تفسيرهفيالثعلبيرواه(4)

!نهالزبيرحديثمن(6979)"صحيحه"فيحبانوابن،(1692)الترمذي

."طلحة"أوجبمرفوعأ:
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بم
الهنىالعذبالورد

الخضزيمئ،ئنن4الغلاث!خأ،الخضزيمنبئثالضغبةؤأ"فه*:

ئزقايلثئنغؤفبئزئمتزئزغتادئنغئذالله:الخضزيميئؤاسئئم

ؤئؤقتت،أفةأشقضت،الضذقيئننإتادئنخرزجئنغؤئ!

ف!يقة.

.الإسناد)1(صحيخ:وقاذ،الحاكئمذكزة

الغلاصأخث،الخضزمئبنثالضغتة"وأفة:الثةزجقةالمؤئفثقاذ+

ماللثبنغؤفببننئمتربنعتادبنعبذالله:الخضزميئواسئم،الخضزميئابن

.فسيمة"وئوقتت،أفةآسئقضت،الضدفببز!بادبنخررتجبنغؤي!ابن

قاته*،ضخفتفقدبالباء،قاذ:وقن،بالميمن!بهافيالذي)مجقادم

عهدعلىتوفتتأئقاالواقدكنعنالتلاذركيئروى،""الكمالفيالمؤكفور

.(2)اللهرسولي

:قالأبيهعن،رافعبنعبداللهحدي!ثيمنالف!تغفرئجعفروذكز

عتيلإالثه:بنطلحةلابيها4تقوفسمعتها،الخضزمبئبنتالضغبةخرج!ب

.(3،هنعئزدحتىفيهكفضتفلو،خضزهاشتذقدغثمانإن

منآشتةاللهرسوليزمنئوفت!تإلفا:قالقنقوذأنالأثيرابنفذكز

.(1374)أيضآالترمذيورواه،(5562)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(01/1342)للبلاذري"الأشراف"أنساب:انظر(2)

الكبير""المعجمفيوالطبراني،(329)"الأوسط"التاريخفيالبخاريرواه(3)

.(7/182)الأثيرلابن"الغابة"أسد:وانظر،(127)
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بمالعشرةسيرةفيك!مف

كان،تذزاتشقذؤلئم،تغذقاؤقا،أخذاؤشهذ،قلإيقاأسئقتم

.ؤأخرهبشفمهص!عاللهزشوذلةؤضزقي،يخارعفيبالشايم

الؤتل!:يمنله"ؤكان

ث!ئبخفتةأففقا،ؤمجفزان،قغةفيلىالشخاد،فخقذ

تجخدثيي.

ل!كأ!نه)1(.عثمانقتليإلىتعتتإنقا:قالقنقولي

ولمبعذها،وماأخدأوشهذ،قديمأ"آسئلتم:اللةزجقةالمؤئفثقاذ*

.وآخر؟"ب!فمهاللهرسوذلةضرلت،تجارةفيبالشايمكان؟تذرأتشقذ

تقذتم.

فيل،4الشخافحقد:الؤتدمنله""وكانالله":زجقةالمؤففثقاذ*

.تجخشبى"ث!نبخفتةأففما،ومجفزان،مقة

نبيئ،باسيمئ!قىكففمالؤتلإ،منعشرةلطفحةوكان:الشهيلىقال

.ومحمذ)2(،!ابراهيئم،ويعقو!ث،واسحان،وعيسى،طفحةبنفوشىمنهم

فمسخ،اللهرسوليإلىأبوةحملة،ؤيذولقا،بهأبوةكييئهذامحمذ

كئيئة:وقيل،القاسيمأبايمكنىوكان،كئيته"3(ونخقة،محقدآوشقاة،زأشة

.(7/183)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(1)

.(2/69)للسهيلي"الأنفالروض":انظر(2)

البرعبدلابن"و"الاستيعاب،(5/53)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(3)

(3/1371).
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يم
الهننالعذبالمورد

ئننقغتل!ئنالقغقالحث!ئبخؤتةأفة:طفخةئنؤفوشى

.ةزززا

،العبادةفياجتهادهةذ!ثيو،صلايهلكثرة؟بالشخاديلفمبوكان،سليمانأبو

بالشخاد،ئفمتقنأؤذوهؤ،وبه،بذعائهئتبزكوناللهرسوليأصحا!ثوكان

الخقلي)1(.يوتمأبيهمغوقيل

الثه4رسوشقاه"القمحابه")2(،فينعييموأبوقندهابنفذكزة:مجفرانوأقا

طالب،أبيبنوعلى،وأقةأباةوشبئ،الثهرسوليعهدعلىؤيذمجفرانآ،

فحقل!.بنهمعابراهيئم،إسحا!قبنفغاويةإخوتهابناعنةروى

وابن،والترمذفيداوذ،أبوله*روى،ثقةتابعيئ:اليخليئأحمدوقاذ

ماتجة)3(.

وكانتمج!برر،النبيئزوححبيبةألمعنذل!ئهاتقذمهذهتجخشيىبنثوخفنة

منوكانت،طفحةقتزؤتجهاأخلإ،يوتمعنهاففيلغقير،بنمنصورزوقي

وكانت،الخزخىوتذاويالماء،ت!تعيوكانتأحدآ،وشهذت،المقاحراب

.(4اللهإرسوليغقةالفطلبعبدبنثأقيقةوأفها،الف!تحاضابمن

القفقاعث!نبخولةأفة،طلحةبن"وفوسى:اللةزجضةالمؤئفثقاذ"

.ززارة"بنقغتل!ابن

.(0/181)الأثيرلابن"الغابةأسد":انظر(1)

.(4/1321)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر(2)

.(22/333)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(3)

.(4/1813)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)
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!لالعشرةسيرةفيفميك

غتتةث!ئبأتالبأ"ئمؤأففئم،وإسئخا!تئ،وإشقامجيل،ؤتغفولث

زبيغة.ائز

الله،رسوليزمالبنيؤيذأئةزوقي:هذافوشىترجمهنيعساكزابنتال

وخذث،الكوفةسكن،التئمىفحفدأبو:4ؤيقا،عيسىأبوموسىشقاةوهو

طلحةأخيهابنعنةروى،وغيرهموالرتير،،طلحةوأبيه،وعليئ،غثمانعن

وغيزفما)1(.،الشبيعىإسحالقوأبو،طلحةبنيحمىابن

الحدي!ث.كثيزثقة:دكينبنالقضملقال

يخيارآ.وكان،ثقةتابعى:أحمذوقاذ

زمافي:فييمسفىكانمحمد،بعذطفحةولل!أفضلهو:حاتيمأبووقال

القفلإكق.

الجماعة،لةروى،بالكوفهومئهأربع:وقيل،ومئهثلابسنةئوفي

شخائه)2(.منالفزابتتار:"هل4يقاالقغقاعوكان،القغقاعبنتخولةوأفه

وأففم،وإسحان،وإسماعيل،"وبعقولث:اللةزجقةالمؤئفثقاذء

."ربيعةبنغتبةبنهمثآبافيأثم

ثلابسنةالخزةيوتمقيل،المدينهأهلعنهروى،أبيهعنروىيعقو!

.جتان)3(ابنقاتة،ويحمئين

.(06/422)عساكرلابن"دمشقتاريخ":انظر(1)

.(29/82)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

.(5/553)حبانلابن""الثقات:انظر(3)
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بم
افننالعذبالمورد

الضةيقيتكرأبيث!نبكفئوبمأئمأففقا،ؤغايمشةؤتجرتا

آخقيين.غنفئماللةزضيئ

عنةروى،غتاسوابن،طلحةأبيهعنروى،طلحةبنوإسحان

خئاطبنخليفةقاذ،فعاويةوابئه،طلحةبنيحعىابناوطلحة،إسحان

ماتجة)2(،وابن،الئرمذخله*روىبخزاسان)1(،مات:وخمسينليهمثه!سفي

خالةأبالبقأئم،شفيانأبيبنفعاويةأئمهندأخسطهيهدهآتالبأئموأففم

.ةل!اعف

ألفا:الفذاميئربيعةبنمحمدبنعبداللهعن"الشام"فتوحكتابوفي

بنسعيدبنأبافيوزوجها،هاشمأبيأخيهامغالفتخوشهذب،بالشامكانت

ءصوصكل

مغهايعئملم:وقيل،أختادينيوتمعنهاقيلشصير،عبدبنأمئةبنالغاعيى

.(3)اهنعفيلحتىليلتينسوى

،أبانعنهافيلولقا،غمزأبيعنالضحابتابفيالأثيرابنوذكرها

فاختازت؟وطلحةوالرئيز،،وعلى،غمزخطتها،الشاممنالمدينةوقدقب

.طلحة)4(

ث!نبكفئومأئمأففما،وعائشة"ؤزكرتا،:اللةزجقةالمؤئفثقاذء

."!ههالضةيقيبكرأبي

.(224:ع)"خياطبنخليفةتاريخ":انظر(1)

.(2/438)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

.(1/72)للواتدي"الشام"فتوح:انظر(3)

.(7/132)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)
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بمالعث!رةسيرةفيفصك

الفزتة".غؤفبث!ئبشغذىأففقا،ؤتختس،ؤمجيشى

مجمران،أتمتكتى:طلحةبنتعائشةوأفاأبيها،عنذتقذقمتكفثويمأئم

درقيم،ألفألفقالربيربنفضدبئأضذقها،فزيشيىنساءأجمليمجنكانتت

مصب،عنهاقيلولفابكر،أبيبنالزحمنعبدبنعبداللهبعذوتزؤتجها

عنهاروى،عائشةعنزؤت،التيميئقغقربنعتيداللهبنغفروعليهاخقفط

طلحة.ابننها

اليخلى:أحمذوقال،(1)الجماعةلهاروى،خخةثقة:قيينابنقاذ

وذكزها،بهابأشلا،خذثتتجييلةامرأة:ززعةأبووقالتابعتة)3(،قدنتة

كفئومأئممنطلحةأولاديمنأنالجوزكنابنوذكز،(3)""الئقاتفيجتانابن

أيضآ.يوسفت

غؤفبنمثشغذىأففقا،ويحمى"وعيسى:اللةزجقةالمؤئفققاذ8

.المزتة"

عنخذث،غتيدالثهبنطلحةبنعيسىفحقدأبوفهو:عيسىأقا

الرهرفي،عنةروى،وغيرهم،وعائشة،وفغاوية،عمرووابن،غمزوابن،أبيه

وغيزهما.،طلحةبنيحعىبنوطلحة

المدينهأهليأفاضليمن:قئبوتةابنوقاذ،(4)ةقث:قيينابنقاذ

.(35/237)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(1)

.(2/455)للعجلي"الثقات"معرفة:انظر(2)

.(5/289)حبانلابن"الثقات":انظر(3)

.(389:)ص"معينبنليحعىالجنيدابن"سؤالات:انظر(4)
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بم
الهنىالعذبالمورد

..........ثالخاليأثمأفقا،طفخةث!نبإسئخادقوأئم

بنغمزخلافهفيئوفيئ:شغدابنوقاذ،(1)هئمسنةمات،وغقلائهم

.(3)الجماعةلهروى،(2)ث!يدحلافيثقةالعزينر،عبد

وطفحة،،4بلاابناةعنهروى،أبيهعنروى:يحيىوأفا

والشعبى.

.ماتجة)5(وابنالئرمذئله"روىتابعيئ)4(،ثقة:اليجلىقال

جةخاليبنغؤفيبنثشغذىيحعىأئمفهيئ:غؤفيبنثشغذىوأقا

الضحابه)6(،فيديمزت،الفزئةفزةبنغيطبنلشبةبنخارثةأبيبنليمتالبابن

عنهاروى،الخطاهمببنغمزوعن،طلحةزوجهاوعن،و!جمالنبيئعنوزؤت

والتسائيئ،ماتجةابنلهاروى،عبدالنهبنطلحةبنيحىبنطلحةابيهاابن

.(7)"والليلة"اليومفي

الحارثأئمأفها،طلحةط!نبإسحالق"وأئم:اللةزجقةالمؤئفثقاذء

)1(انظر

)2(انظر

)3(انظر

)4(انظر

)5(انظر

)6(انظر

)7(انظر

.(411-2/131)منجويهلابن"مسلم"رجال:

.(5/164)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:

.(22/561)للمزي"الكمال"تهذيب:

.(2/253)للعجلي"الثقات"معرفة:

.(31/387)للمزي"الكمال"تهذيب:

.(4/1860)البرعبدلابن""الاستيعاب:

.(35/195)للمزي"الكمال"تهذيب:
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بمةرث!علاسيرةفيفصك

الطائتة.خنطقةئننق!اقةث!ئب

غئقان:آخزيناثنينلهوإن:ؤييلغشز،أخذطفخةقأؤلاد

ديذ.يهئئتؤلئم،ؤضافى

ائتتينائنؤفؤ،الخقليتؤتمؤثلاثينمسثشتةطفخةؤفيل

سنة.نيت!ييؤ

***

الطائئة".خنطلةبنق!اقة)9(ب!نب

بنالخ!نوزؤخها،الحاكئمذكرها،أبيهاعنزؤتهدهإسحاقنأئم

اثنينلةإن:وقيلعشز،أحذطلحةفاولادة:اللةزجقةالمؤتفثقاذ"

."ذلكيثبتولم،وصالخ،غثمان:آخزين

أولادهيمنوذكز،القرغةأفة:وقاذ،الجوزكبئابنفذكرة:صالخأقا

.(2)دتؤلأثميملافماأنوذكز،طفحةبنمتوالضغبة،طلحةت!نبمريتم

الخقلي،يوتموثلاثين!يمثسنةطلحة"وفيل:اللةزجقةالمؤتفثقاذ*

سنة".نيت!ييواثنتينابنوهؤ

المثبت.والصواب،"لاقسام:الأصلفي(1)

سعدلابن"الكبرىالطبقات"و،(1/338)الجوزيلابن"الصفوةصفة":انظر(2)

(3/421).
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بم
الهننالعذبالمورد

!ههالغؤايمئنالرتيزغثداللهأئو

تفتمي،يملاببئننفضيئئننالغرىغئل!ئننأشل!ئننخؤيل!ائز

الخامج!من.الألثؤفؤ،يملابطئننفضئفيع!برواللهزشوليقغ

ئقاذ:،الآخرةخمادىمنخقؤنلغشرالخمي!يىيوتمكانالخقليوئم

(قذ!ؤققدوراآقرآلئونه!ج،اللهباسئم:فقاذ،خفمهفيفوقغ،أتاةغزبآشفمآإن

.(1)138:لأحزابا9

أصخ،وهو،(2!هلتقالخكيمبنمروانإن:4يمقا:الجوزفيابنقال

والثاني:،سنةنوت!يلوأربع:أحدها،أقواليثلاثةهت!يلوفي،بالتضزةودلهن

يح!تون.:والثالثط،ويحمتوناثنان

بزخؤيلدبنالغؤايمبنالرتيزعبدالله"أبو:اللةزجقةالمؤئفققاذ*

بزفضئفياللهرسوليمغيلتقي،كلالمحببنفضيئبنالغرىعبدبنآشد

.الخام!من"الأفيوهو،يملالمجب

عشرةاثنيابنوهو:وقيل،صنةعشرةخصمنابنوهوأسلتمهذاالربيز

سنة.عشرةليستابن:وقيل،ليمنينثمافي:وقيل،سنة

أبيبنوسعذ،وطلحةوالربيز،،عليئكان:طلحةبنفوشىوعن

.(3)دحاوعايمفيؤيذوا،ؤتاعيى

.(25/411)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(1)

.(1/134)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(2)

.(247)الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه(3)

http://www.al-maktabeh.com



بمالعشرةسيرةفيفصك

أشقضت،!اللهزشوليغقةالفطيبغئدبنثضمتةأفه":

القلإيتل!.إلىؤقاتجزت

شلئقنأؤذؤفؤالمئقتيز،إلىؤضقىالهخرتيز،قاتجز

.!عاللهزشوليخؤايىئؤفؤ،!اللهشبيليفيشيقة

قلإيمآ،إسلافهوكان،اللهرسوذغزاهاغزوةعنالربيزتتخقفولم

إلىالهخزتينوهاجز،يفعلفلم،الإسلاتميتركلكي؟بالذخالنغفهفغذتة

زئطةتذلييوتمعليهوكان،اللهسبيليفيالشيفتشلئقنأؤذوهو،الختشه

وئب!ت،القيمنهعلىوكان،يحميقاةعلىالملائكةفنزل!ب،بهافغتجرآضفراء

لهمالقشفودالعشرةأحذوهو،الموبعلىوبايغةأخد،يوتماللهرسوليمع

"ازيم:فزئظةويوتمأخديوتماللهرسوذله*وقاذ،الشوزىالشتهوأحذ،بالخته

وكان،الربير")2(وخؤاليئ،خؤارفينبي"لكل:وقال،(1)"وأقيأبيلهذاك

.الأزضن)3(يىخلاةتخطالذائةركمتإذاطويلآ

الله،رسوليغقة،الفطلبعبدبنثضمتة"أفة:اللةزجقةالمؤئفثقاذ*

وهؤ،المئقتينإلىوصقى،الهجرتينهاجز،المدينهإلىوهاجرتأسلضت

."اللهرسوليخؤاليئوهو،!اللهسبيليفييت!ئقةشلئقنأؤذ

يوموذلك،(03001)"الكبرى"السننفيوالنسائي،(5351)البخاريرواه(1)

.لأحزابا

!نما.عبداللهبنجابرحديثمن،(1524)ومسلم،(2692)البخاريرواه(2)

.(346-18/345)دمق""تاريخفيعساكرابنرواه(3)
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بم

الؤتل!:مجنؤته"

افننالعذبالورد

الهخزة.تغذالإسئلايمييؤيذقؤئودآؤذؤفؤ،غئذالله

ؤخلإيخة،ؤالفقاجز،ؤغايمثم،ؤغزؤة،ؤالفئلإز

تكرأبيث!نبآسئقاءأففئم،ؤغائشة،الخشنؤأثم،الكئزى

الضذيقي.

تقذتم.ذلككلئ

قؤئودأؤلوهو،عبذالله:الولدمن"ولة:اللةزجقةالمؤتعثقاذ"

والفقاجز،،وعاصئم،وغزوةوالفنلإز،،الهخزةبعذالاسلايمنيؤيذ

بكرابيبنثأسماءأففم،وعائشة،الخ!نوأئم،الكئزىوخديجة

."!ههالضذيقي

باسيميسقىكفهمآؤلادآ،:يعنيعشري!؟للربيروكان:الشهيليئقاذ

بأسما4ئ!خيهموأنت،4الأنبيا4بآسئماأشفيهمأنا:طلحةلهفقالشهيلإ،

.(1)4الشقدا

وخاتيهأسماء،وأقه،عبداللهأخيهعنروى،عبداللهأبوهؤغروة

ومحمد،،هاشمبنوهعنهروى،الضحابهمنوجماعهزيلإ،بنوسعيل!،عائشة

.الشبعه)2(5الفقهاأحذوهو،وغيزهم،ويحعى

.(2/69)للسهيلي"الأنف"الروض:انظر(1)

.(02/11)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)
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بمالعثرةسيرةفيفصك

خايدأئمأففئم،ؤهئد،ؤشؤدة،ؤخبيبةؤغفزو،ؤخايد،

.ىي!اغلائنشييل!ئنخايل!ث!ئب

بحز:روايهوفيالذلاءئكذزةلابحرغزؤة:الرهرئقاذ

ئنرفث)1(.لا

تركما،ليقتهبهويقوم،نطرآالمضخففيالقرآنربغيويمكلئيقرأوكان

فنشزها،،فيهاوقعتكانتا!لةلأن؟رجلهقطغت،ليلةولاالقيليمنجرءة

وآذن،خائطةثقتم،الزطباصئائمجاءإذاوكان،دتهالحمذ:قالأنزادفقا

.وتخمفوا،فتأكلوا،تذخفواأنللتاس

ثلاث:وقيل،وتسعينأربعسنةوئوقيئ،وعشرينثلاثسنةؤقيد

ومئه،إخذى:وقيل،وتسعينخصميى:وقيل،وتسعينتسع:وقيل،وتسعين

مئه.سنة:وقيل

وهند،وشؤدة،وحبيية،وعمركل"وخالذ،:اللةزجقةالمؤئفثقاذ*

العاعيى".بنسعيدبنخالد(2)ط!نبخالدأئمأففم

أقتةبنالغاعيىبنسعيل!بنخالدبنثأقةاسفهاهلإهخالل!أئم

خقف،ق!نبهقيمة:4ويقا،أقيمةوأفها،قتافطعبدبنشضيىعبل!ابن

غزوةبنسعيذعنهاروى،الختشهبأرضيىؤيذت،الضحابهفيديمزت

داود،وأبو،الئخاركقلهاروى،غقبةبنوفوشى،العاعيىبنسعيل!ابن

.(8-8/6)"التمهيد"فيالبرعبدابنرواه(1)

المثبت.والصواب،"بن":الأصلفي(2)
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بم
الهنىالعذبالورد

أنت!ث!ئبالزتالثأففئم،ؤزفقة،ؤخفرة،ؤفضغ!ث

الكفبية.

تيييمنبشوث!ئبزئت!ثأففئم،ؤخفضةؤتجغقز،ؤغتيذةة

ثغقتة.قي!يرئز

فغيط.آبيئننغقتةث!ئبكفئويمأئمأفقاالرتير،ث!ئبؤزئت!ث

أشل!تييمن،قيسبىث!ئبالخلاذأفقا،الضغزىؤخلإيخة

خريقة.ائن

.ؤافزآةزخلأؤمجشزونؤاجذالرتيرقآؤلاد

.(1)ئىلتساوا

الزتافيأففئم،وزفلةوحمزةة،"وفضذب:اللةزجقةالمؤئفثتاذ*

بنييمنبشربنمثزبنثأففئم،وخفضةوتجغفز،،وغتئدة،الكفبئةألت!ث!نب

فغيط،أبيبنغقبةبنمثكفئويمأئمأفقاالربير،بنثوزين!ث،ثعلبةبنقيسيى

قأؤلاد،خريمةبنآشدبنييمنقيسبىث!نبالخلاذ)2(أفهاالضغر!،وخديجة

."وامرأةزخلأوعشرونواحذالربير

أبيه،عنروىالربير،بنوجعفز،الكفبئغتيدابنفهو:أنتفثأقا

للمزي"الكمالتهذيب"و،(4/1790)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

(35/129).

المثبت.والصواب،!الحلا":الأصلفي(2)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

آؤ،نوئ!ييؤشئغؤتةؤثلاثينممثشتةالخقليتؤتمفيلى

شتة.نوئ!جمؤيمسث

+،+

.(1الحاك!لاله"أخرج،قزوةأئمعنةروى

أمئةبندكوافيعمروأبيبنأتافيفغيطأبيبنغقبةبنمثكلثوموأئم

وبايغت،،سبعسنةوهاتجزتأسلضت،لأئهغقانبنغثمانأخث،الفزشئة

الغؤام،بنالربيرتزؤتجهاثئم،مؤتةغزوةفيعنهافقيل،حارثةبنزيدتزؤجها

تزؤتجهاثتم،ع!هافمات،غؤفبنالزحمنعبذتزؤتجهاثتم،وطققهاله*فؤلذت

عنهاروى،!أكالنبيعنزؤتضخابتة،عنذةفماتت،الغاعيىبنعمرو

سوىالجماعةلهاروى،عوفيبنالزحمنعبدابناوخقيد،إبراهيئمؤتذاها

ماتجة)2(.ابن

ولة،وثلاثينمستسنةالخقلييوتم"فيل:اللةزجقةالمؤئفثقاذ"

.8نوث!ميوث!جمأو،سنةوم!ئونسبغ

يوتمغغزةكان:وقيل،(3)زتلاعبل!بنغقزأبوقاتفماالقولافيوهذان

يوتمالربيروكان،ليمتون:وقيل،وسبعونخص!:وقيل،ويحمئونأربعقتل

فقتلوة،جزموفيابنمنهمجماعةفقجقه،وانصرفتالقتاذ،تركقدالخقلي

.(4/65)للحاكم"ركلمستدا":نظرا(1)

.(25/382)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(2)

.(2/516)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(3)
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الهننالعذبالهوردبم

!تهؤقاعبىأبيئنشغذإسئخا!قآئو

زفزةئننقتافيغئدئننأقيبئنقايذؤقاعبرأبيؤاسئئم

فزة.ئننيملالمحبفي!عاللهزشوليقغتفتقي،يملاهمبائنن

ليمثسنةالأولىخقادىفيفناكودين،التضزةبناحيهالشتاعبوادي

.(1أوثلاثين

بنماللثىب!اقؤأبيبن!شغذإسحالق"أبواللهو:زجقةالمؤئفثقاذ"

بزيملالبفياللهرسوليمغتفتعي،يملابطبززفزةبنقتافبعبدبنأقبب

فزة".

وهؤ،سنةعشرةتسغابنوهؤسعدأسلتم،ؤقيب:ويقاذ،أقيمب

أربعه،بعذأسلتم،الشوزىالشتهوأحذ،بالخئهلفمالقشفودالعشرةأحذ

الضلاة)2(.ئفزضنأنقبلأسلصث:قالعنةوزوكيئ،ليمثهبعذ:وقيل

شغدعن،الفستببنسعيدحديمثمن"الفستدرك"فيالحاكئموروى

قكثثولقذ،فيهأسلصثالذياليويمفيأحدأسئلتمما:قاذؤقاعيىأبيابن

ابنوأخرجةالإسناد،صحيخ:الحاكئمقال،الإسلايمئفمثلياليسبغ

ماتجة)3(.

وإلتيزآئئييلقد:قاذأبيهعنشغد،بنعامرحديهمثمنالحاكئموروى

.(2/297)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

.(2/433)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

.(132)ماجهوابن،(1661)"المستدرك"فيالحاكمرواه(3)
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بمالعشرةسيرةفيك!مف

الإسلايم)1(.تثلسث

فين!لجع!بررالنبىأن:أبيهاعنشغدبنت!عائشةحدي!ثيمنوروى

،"وئجئةئجئبهثغئدآالبابهذايمنأذيخل"القفئم:يقوذتياليثلاثالمسجد

الإسناد)2(.صحيخ:وقاذشغذ،منةفدخل

"القهتم:الله4رسوليقال:4يقوشغدآسمدت:قاذيمخاليابنوعن

.(3)"دعاكإذاله*اسئتجمث

ب!فيمزقىقنأؤذهذاشغدأأن:شفرةبنجابيعنالحاكئموروى

الإسناد)4(.صحيح:وقال،اللهسبيليفي

إلىسعدوجاكأ،الغرؤابأوائلالحارثبنغتيدةشرئهفيتقذتموقد

أقيببنماللثبنسعد"أن!ت:قالأنا؟قن،اللهرسوذيا:فقاذ،اللهرسولي

.(5)((اللهلعنةفعليههذاغيزقاذقن،زفرةبنقتافيعبدابن

بنوشغدوالربير،،وطلحة،عليئكان:قالطلحةبنموشىوعن

فيويدوا:المئذربنإبراهيمفقالواحد،عايميذات:يمقال،ؤقاعيىأبي

.(1616)المستدركةفيالحاكمرواه(1)

.(1761)""المستدركفيالحاكمرواه(2)

.(69".)""صحيحهفيحبانوابن،(1861)""المستدركفيالحاكمرواه(3)

.(5161)""المستدركفيالحاكمرواه(4)

!ته.وقاصأبيبنسعدحديثمن،(9106)""المستدركفيالحاكمرواه(5)
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بم

.(1)دحاوعام

االننالعذبالورد

أبييذاك"ازيم:أحديوتموقاذكقها،المشاهذالثهرسوليمعوشهذ

الثه؟سبيليفيدمآآرالققنأؤذوهو،المشهورينالزماةمنوكان،(2)"يكأو

الشغا!ب،إلىدقئواضقؤا،إذاالإسلايمأؤذكانوااللهرسوليأصحاقيلأن

ظهزإذ؟قكةش!غابمنلممغبفيسعدفبينا،قومهممنبصلايهمفاسئتخقؤا

سعذفضرقياقتتفوا،حتىديتفموغائوافتائوفم،الفشركينمننفزعليهم

سبيليفيذقآأفريققنأؤذفكان،قشخه،تجقليبقخىالمشركينمنزجلآ

.(3اللهإ

فتخالذيوهؤ،اللهرسوليقبلهاجز،الأؤلينالفهاجرينمنوهو

الكوفة.وبنى،ىر!ميمدائن

اعتزذ،عثمانفيلولقا،(4)مفشألفتأخديوتمسعدزقى:الرهرئقال

شغد"قذا:اللهرسوذوقاذ،الخزولمحبتلكمنشيءفييمقايلولم،العتنة

.(5)"*هتاخامزؤقفئيريي،خايي

.(0761)"المستدرك"فيالحاكمرواه(1)

!ه.وقاصأبيبنسعدحديثمن،(3829)البخاريرواه(2)

.(1/145)"الطبريتاريخ":انظر(3)

.(4431)""المستدركفيالحاكمرواه(4)

جابرحديثمن،(1361)"المستدرك"فيوالحاكم،(3752)الترمذيرواه(5)

!ثه.عبداللهابن
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بمةرث!علاسيرةفيفصك

غئل!!لشضيىغئل!ئننأمتةئنشفتانث!نبخفتة:ؤأفة

قتافب.

قغازيه.فياللهرسوذيحزسوكان،ىيث!يرفمنالشجعالبأحذوهو

هذاماشغذ،يا:قالت،أسلمثفلثا،بأفيتازأكنث:سعدوقال

تفغييلا:فقال،بيفئغتز،أموتحتىأشر!ولاآكللاأو،لتذغتة؟الذين

تجهذت،وقدقآضتخت،كللاوليلةيومآفئعتث:قال،دينيآدغلا،أمةيا

هذا،دينيتركصقمانقسآ،نقسآفخرتجت،نقميىألفقللثكانتلووالثه:فقلث

ت!ثركآنغنرجهداكوإن،:تعالىاللهفأنزذ،وشربتمملتذلكرأتفلقا

.(1)الآية115:لقمان9(طخهمآفلآعقمبوءليتئقلكمابى

عبدبنأمتةبنشفيانبنثخفنة"وأفة:اللةزجقةالمؤئفثقاذ"

قتافب".(3)دبعبنشضير

وغقة،أمتةبنخزببأخث،شفيانأبيبنث:وقيل،شفيانبنثخفتة

خزبب.بنشفيانأبي

آشلإ،أبيبنث:وقيل:وقاذ،القولينذكزأنبعذالجوزقيابنقاذ

كفرها)3(.علىماتت

.(2/436)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(1)

."منافبن"عوف:الأصلفي(2)

(5/281)،(3/141)""المنتظمفيذكرهاوقد،الجوزيابنكلامعلىنقفلم(3)

.سفيانأبيبنتحمنة:ومرة،سفيانبنتحمة:قالمرة،مرتين
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الهننالعذبالهوردبم

الإسئلايم.!طؤإلتيزأئئييتقذ:تفوذؤكان،قلإيقاأشهمقتم

.!عاللهزشوليقغكققاؤالمشاهذتذزاؤشهذ

ديكزفئةؤكان،اللهشبيليييبشفيمزقىقنأؤذؤفؤ

قدتمشتؤأؤليفيزابعبضذليتفوفئم،نشفي!آ*بوييهئمتجيشبىفي

القلإيتة.!عاللهزشوذ

الؤتل!:يمنؤته"

الخخافي.قتقةفخقذ،

وإلتيزآئئييلقد:يقوذوكانقديمأ،"أسلتم:اللةزجقةالمؤئفثقاذء

زقىقنأؤذوهؤ،اللهرسوليمغكقهاوالقشاهذتذرأوشهذ،الاسلايمةو8

بضذليتفوفم،شفيانأبوفيهمجيشبىفيذلكزفئةوكان،اللهسبيليفيب!ف!

."المدينةاللهرسوذقدتمسنمأؤليفيزابغ

كفة.ذلكتقذتم

."الخخافيقتقةفحقد،:الؤتدمن"وله"الله*:زجقةالمؤئفثقاذء

عنةروى،غقانبنوغثمان،أباةشمغ،القاسيمأبائكتىهذامحمد

.(1)وغيرهم،خالدأبيبنلههاسماعيل،والشبيعيئ،إسماعيلابنه

الزحمنعبدمغخرقي،بالكثيرةليستأحادي!ثوله"،ثقة:شغدابنقال

.(25/258)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



بمالعثرةسيرةفيذ!مف

ققتقه،1(،،الخخاقيبهفأييئ،الخقاجيمدصيزمغهوشهذ،الأشئغثبنمحمدابن

.(2)الجماعةلهوروى،وثمانينأربعسنة:قانعابنقاذ

غعيليأبيبنالخكيمبنيموشفتبنالخخاحفحقدأبوهووالخخافي

غؤفبنشغدبنغفروبنكغببنقاللثبنفغئببنعامربنقسعودابن

الثقفى.ثميفابن

الضؤب)3(.ديميق،قث!قخأوكان،الآخلافيمنهؤ:تمتيبةابنقاذ

فشؤهآؤلذتة،فقايمث!نبالفارعةأفة:يخلكانبنالغتاسيىأبوشيخناقال

أمزه،فآغتافم،غيرهاأوأفهثذقييقبلأنوأبى،دلهولرهعنفئعمتلهو،دلهوبزلا

ختزكم؟ما:فقال،يمفدةبنالحارثضوزةفيلفمتصؤزالشيطانإن:فئقاذ

ادتخوا:فقال،أفهثذقييقبلأنآبىوقد،القارعهمنلئوشفتولدئييئ:فقالوا

فإذا،كذلكبهفافغفوا،الثانياليوئمكانفإذا،ذقةوآؤيغوةآسئؤذ،أتجذيام

آسئودلهوادتخواثثم،دقةوأؤيغوةأسئود،آ!يتله"فادتخوا،الثالثطاليوئمكان

الزابع،اليويمنيالثذقيتقبلفإلة؟ؤخقةبهواطفوا،ذقةتآؤيغوة،شايخآ

،أمرهأؤلييمنمنةكانيما؟الذقاصشفلثعلىيصبزلافكان،ذلكفقغفوا

يقدزلاأفوروارتكالمحب،الذقاصشفكتذايهأكبزأننق!يمهعنيمخبيروكان

(2)

(3)

.(5/167)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر

.(25/258)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر

.(396-395:)صقتيبةلابن"!المعارف:انظر
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بم

.(1غيزلاعليها

افننالعذبالورد

الخخاجكانيمضزقدتملفاالخكيمبنغروانأن:يموشنبنشعيدأبووذكز

شقيئمبهمقز،المسجدفيوأبوةهؤالخخافيفتينا،مغةأ9ووالذةئوشفتابن

للخئدوقضى،التالي!كئسقى،التابيينخيريمنوكانمجضز،قاضيمجترابن

الحائيما،هذاخففتهذاأجذلوأقا:الخخافيفقاذ،العاعيىبنعمروزمالبفي

طاعهعنئثتالونوأصحاتةهذاإن،غئقةلضرئث،شلطانعليهليوكان

ثتم،خيرآفيهتذكرونالقوتمتسمعألم:وقاذ،وتعتةوالذهقشتقة،الؤلاة

أبووكان:قاذشمتآ،تجتارأإلأتموتلاأنكفيكلأزىإنيواللهأقايقوئها،

قاضلا)2(.الخخاح

وقتلة،والحجاليقكةعلىقققزةالربير،ابنقتاذالخخافيوتولى

القؤييغ،بهمؤيعيئم،بهمئصفى،ييمنينثلاثالحاخالقيكعبذفؤلأة،وضلتة

وفعل،سنةعشرينفؤلتها،سنةوثلاثينثلاثابنوهؤ،العرالقؤلأةثئم

عنة.المشهوزفعلما

وغرض!ب،(3)آفلأوعشرينألفمئةفبلغضئرآ،فيلماأخجيئ:فقيل

أحدعلىث!جيلمألفأوثلاثينثلاثةفيهاقوتجذوا،الخخاحبعذالشخون

.(2/30)خلكانلابن"الأعيان"وفيات:انظر(1)

.(6/317)"الإسلام"تاريخفيالذهبيأورده(2)

.(12/184)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(3)
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العشرةسيرةفيفصك

غتئل!.أبيئنالفختازقتقةؤغقز،

بم

ضفسث.ولاقطعمنهم

آلطيجين(غليآدتولغتة!آلاالله":يقليألم:فقال،عنهالتخعيئوشئل

يمكمز:)بابفيمنها،مواضغفي""البخاريفيذكرلهوهوثئم،118:أهود

الخغ(.)كتابفيخقهماة(،كلمغ

:قالالأعصث!،ثنا:قالالواحدعبدعنمسذد،حذثنا:البخارفيقال

والشوزة،الئقزةفيهايمذكرالتيالشوزة:المنترعلى4يقوالخخاقيسمعت

فذكرث:قاذ،ءا!تلافيهائذكزالتيوالشوزة،مجفرانآذفيهائذكزالتي

مسعودابنمغكانألة:تنريذبنالزحمنعبذحذثني:فقال،لإبراهيتمذلك

اغتزضها،،بالشخرةخادىإذاحتىالؤادقيفاسئتنطن،الغقبةجمرةزقىحين

إلةلاالذيوالثهقاهنامن:قاذثثم،خضاةكلمغيكبرخجتاببسبعفزقى

الئقزة)1(.شورةعليهأئئرتتالذيقاتمغيزه

وتسعين،خصيىسنةرمضانشهرفيبها3لهنو،بؤاليمطالخخاجمات

الماء)2(.عليهوأخرقي،قبرةوعميئ،سنةوخمسونثلاثوله

.غتيد"أبيبنالفختازقتلة"وغقز:اللةزجقةالمؤئفثقاذ+

سعيدوأبي،أبيهعنحذث،الكوقةسكنخفع،أبوكئيئههذاعمز

وأبوعقز،خفمبنبنبكرأبوابيهوابن،إبراهيمابنهعنهروى،الخذركب

.(1663)البخاريرواه(1)

.(1/581)للنووي"واللغاتالأسماءتهذيب":انظر(2)
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االنىالعذبالموردبم

.وغيزهم)1(،وقتاذة،والرهرخ،الشبيعىإسحالق

.(2)ةقثتابعى:اليخلىقال

أبيبنشغدبنغمزعنقيينبنيحمىسألث:خيثمةأبيابنقال

ني!خلاقتلقنيكونكيف:قالثقة؟:قلث،كوييئ:قالؤقاعيى؟

ثقة؟إ)3(.

غقزنئ!خلاقتلالذي:يقولونالكوقةأهل:قيينبنيحىوعن

.ىي!اقؤابيبنشغدابن

غقزتقئفةلمائةخديثآفيهيرويشغدبنإبراهيئموكان:قيينابنقاذ

شغلإ.ابن

الأميزكانلألةغقز؟إلىنئ!خلاقتللئيستواتخا:التزعبدابنقال

الخ!ين)4(.قتنإلىرتادبنغتيذالثهأخرجهاالتيالخيليعلى

.(5)خليفةقاله"،نيئ!يدوديسثسنةالفختازقتلة،الئسائىلهروى

بنغتيدابنهؤوالفختاز،وليمئينسبعسنة:قيينبنيحمىوقال

.(12/356)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(1)

.(2/166)للعجلي"الثقات"معرفة:انظر(2)

.(2/945)"خيثمةابيابن"تاريخ:انظر(3)

.(1/394)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(4)

.(263:)ص"خياطبنخليفة"تاريخ:انظر(5)
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العثرةسيرةناك!مف

الخلإيحط.غئفقازوقي:ؤفضذبئؤغايمز،

بم

.(1)01010مسعود

عنفمازوكق،وفضغ!ب"وعامر،الله":زجغةالمؤئفثقاذء

."الخلإيث

ويحى،،ومضغب،وعغز،وإسحالق،هيتمبراإأخوفهؤ:عامرأما

شييل!وأبا،زيدبنوأشامة،شغدآأباةسمغ،وعائشة،ويعقو!ت،ومحمل!

أرحسنةبالمدينهومات،والرهرخ،داو؟ابئهعنةروى،وغيزفم،الخذرئ

بنيحعىقاته*،ومئهثلابسنة:وقيل،(2)دغشوابنلفير،ابنقاته*،ومئه

.الخقاعة)3(له"أخرقي،بكير

سمغ،ؤقاعيىأبيبنشغدبنفضدبئززارةأبوفهؤ:فصثوأقا

غقير،بنالقيكعبذعنةوروى،غتيداللهبنطلحةورأى،غمزوابن،أباة

وغيرهما.،عتيبةبنوالحكم

علىيدخلكان:الحاكئموقالالحديثكا)4(،كثيز،ثقة:شغدابنقال

ومئه،ثلاثسنةماتالتابيين)5(،كبارمنوهو،السلامعليهالنبيئأزواح

الأصل.فيبياض(1)

.(5/167)سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر(2)

.(41/12)للمزي"الكمالتهذيب":انظر(3)

.(5/169)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(4)

.(1/112)للحاكم(المستدرك":انظر(5)
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بم

شغل!.تئوؤغائشة،ؤ!افى،ؤغقيز

الهننالعذبالمورد

.(1)ورمعبنثخولةأفة،الجماعةله"روى

.شغد"تئووعائثة،وصالخ"وغقيز،:اللةزجقةالفؤئفثقاذ"

الاكبر،:لهيقالفأحدهماعقير،اسمهمنهماكتماؤلذالنل!غدكان

الأصغز،:لهيقاذغقير،والثاني،قارفيبنمثخيهيمأئمخفتةأخيهوأئمأفة

شفقى:خيهييموأئم،ايىلولتوأئم،عمرووأئم،ومجفرانغقزآخوايهوأئم،أفة

خفضة.بنث

عامر.بنثطئيةأفةشغد:بنصالخوأفا

أزواحيمنآت!حيزأتإنقا:يقاذ،شغدأبيهاعنزؤت:عائشةوأقا

وغيرهما،،عتيبةبنوالحكم،ومالك،الشخييانيئآيىلو!بعنهاروى،كألجمبالنبي

.والتسائى)2(،والئرمذئداوذ،أبولهاروى،ومئهعشرةسبغسنةماتت

وبها!بز،إسحانأيضآأولادهمنديمزوقد،أولادهيمنذكزماهذا

وأئم،وخفصة،عبداللهبنشمهالمحبابنةأفهاالكئر!،خيهييموأئم،ئكتىكان

همعاسحانوعامز،،كربقغديبنىي!يقبنثقاويةأففم،كفئويموأثم،القاسيم

وإبراهيئم،عمرو،بنثعامرأئمأففم،مجفرانوأئم،وإسماعيلالأصغز،

موسى،وأثمالربير،وأئموهند،غفرو،وأئم،الفمغرىالخكيموأثم،وموسى

الزحمن،عبذواسفهوئخير،الأصغز،وعبذالله،شفقىوأئم،وعبذالله،زتدأففم

.(28/42)للمزي"الكمالتهذيب:انظر(1)

.(35/236)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

القلإيته،منأفتاليغشزةعلىالغميقيفيبقضر؟قات

،ني!يضخؤخف!مييشتةالقلإينهإلىالزتجالييىقالمحبغقىؤخيئ

.ؤقاةالغشزةآيخزقكان،ؤشئيينبضعائنؤفؤ

*ء*

خخير،أئمأضفما،وزفلةوغثمان،فريبنربيعبنمثهلاليأئمأففم،وخجيذة

الغزدب.شئىمنأفقاالغفياء،وهي،وغفزة

آفتاليعشرةعلىالغعيقيفيبقضره"مات:اللةزجمةالفؤتفثقاذ8

وخمسين،خصبرسنةالمدينهالىالزتجاليرقالمحبعلىوخيئالمدينؤ،من

."ؤفاةالعشرةآخزوكان،وسبعينبضعابنوهو

عليهصقىثئم،المدينهوالييومئدوهو،الخكمبنمروانعليهصقى

جتهفييمكقنأنآؤضىوكان،بالتعيعو؟لهن،حخرهنفيع!يررالنبيأزواج

فيها.فكفنتذر،يوتمفيهاالمشركينتميئله*كانضوفي

سبعسنةتوفيئ:وقيل،(1)وخمسينخصيرسنةماتشغد:ابنقاذ

الهيثمقاله،خمسينسنة:وقيل،وخمسينثمالبسنة:وقيل،وخمسين

اثنتان:وقيل،وسبعونبضغئوفيئحينييمتةأنالجوزفيابنوذكز،غلإكنابن

.(3)وسبعينأربعابنوهؤئوفيئألةطاهرابنوذكز،(2)وثمانون

.(3/491)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(1)

.(1/361)الجوزيلابن"الصفوةصفة":انظر(2)

.(02/371)عساكرلابن"دمثق"تاريخ:انظر(3)
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بم

!ههغفروئنزئدئنشييدالأغؤيىآئو

افننالعذبالهورد

ززاحئنفزطئنغئلإاللهئزرتاعئنالفرىغئل!ئنلفيليائز

!عاللهزشوليقغتفتقي،غايبئزئؤفيئننكغبئزغدكقائن

ئؤكق.ئننكغبني

........خؤييد،ئزأقتةئزتغخةث!ئبقاطقة:وأفة

عمروبنزئدبنسعيذالآغؤر،"ابو:الثةزجمةالفؤئفثقاذ+

غلإكقبنززاحبنفزطبنعبلإاللهبنرتاحبنالغرىعبل!بنلفيليابنن

بنكعبفي!عاللهرسوليمغيلتقي،غالببنئؤفيبنكغبابز

ئؤكب".

ع!بىيدخلأنقبلقديمآأسلتم،ثؤليأبووهو،أخر!كئيةله"هذاسعيد

تخضزهالمفإتة؟تذرآخلامااللهرسوليمغكقهاالمشاهذوشهذ،الأزقمداز

ذكزةتذرآ،شهذأئهجماعةوذكز،طفحةترجمهفيذكرناةالذيللشبب

لهمالقشفودالعشرةأخذوهؤ،(تذراآ\شهذفيقن""صحيحهفيالبخاركن

فاطمةوهيغمز،أخمتوتزؤخ،الخطالمحببنغمزغئمابنابنوهو،بالخته

فخاقيوكان،الآؤلينالفهاحرينمنوهؤغقز،قبلقآسئقما،الخطالمحببنث

.الذغؤة

خؤيلد،بزأمئةبزئغجةث!نبفاطمة"وأفه"اللهو:زجمةالفؤئفثقاذ+

.(3769)"البخاري"صحيح:انظر(1)
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بمالعشرةسيرةفيك!مف

الخطالمحب،ئزغقزغئمائنؤفؤ،خراغةيمن،فقيحتيييمن

تشقذؤتئمعمز،قبلآسئقتم،الخطالمحبت!ئبتجميليأئمأخيهوزوفي

.تذزا

أئمأخيهوزوفي،الخطاببنعمزغئمابنوهؤ،خراعةيمن،فقيحبنيمن

.تذرأ"يشهذولمعمز،قبلأسلتم،الخظاببنتتجميلي

والخطالث،الخطابابنهوعمزلأن؟عمز(غئمابن)وهو:قوئه

لفيل،بنعمزوؤتذنفيلوكانعمرو،بنزيدبنسعيدوتجذغمز،أخو

نقيلبنعمروفتزؤج،قفممنامرأةالخظابوأئم،نقيلبنوالخطالت

أئموأفهعمرو،(1)أنبزيذأنفيلبنعمزوقؤلذ،أبيهبعذأبيهامرأة

.الخطاب

ث!خأفاطمةاسفهاهدهتجميليأئم،(جميليأئم(2)أخيه)وزوفي:وقوئه

الخطالمحب.ابناغمز

الفؤزيخين.تولياكثزهؤهذاأنتقذتمتذرامميشهذالم:وتوئه

فيأئهتقذتموقد،(32ارذتشهذ:جماعةوقاذ:التواوئقال

.""البخاركيئ

.(245:)صقتيبةلابن"المعارف!منمعكوفتينبينوما،الأصلفيبياض(1)

المثبت.والصواب،""أخته:الأصلفي(2)

.(1/112)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(3)
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بم

الؤتد:يمنؤته*

افننالعذبالمورد

تكابى:ئنالرتيزؤقاذشامجزا،ؤكان:الاممبزالزحمنعبذ

آخذ.مئفئمبالقديتهؤتيسن،قييلؤؤتذة

ا!بز،الزحمنعبذ:الؤتدمن"ولة:اللهزجمةالفؤئفثقاذ"

منهمبالقدينهوليسن،(9)قليلوولذه:تكاليبنالربيزقاذشاعرأ،وكان

آخد".

الاكبر،الزحمنعبد:الؤتدمنلهكان:الخؤزفيبنالقزجأبوقال

ا!بر،وعمروالأصغر،وعبداللهالاكبر،وعبدالثه،الأصغرالزحمنوعبد

،ىر!كلاالخ!نوأئمالأصغز،وإبراهيئمالاكبز،له!ابراهيئمالأصغز،وعمزو

،الكبرىخبيبوأئم،الضغرىزيدوأئم،الكبرىزيدوأئم،الضغرىالخسنوأئم

وعاتكة،،وزيد،وخالد،وفحمذوالآسو؟،،وطلحة،الفمغرىخبيبوأئم

الئغمان،وأئم،شييدوأئم،موشىوأئم،سلمةوأئم،وزينمب،وحفصة،وعائشة

.امرأة)2(وزخقةالخؤلاء،عبدوأئم،صالحوأئم،خالدوأئم

بنتلةوكانت،كثيربالكوفهوغعئه:""المعارففيفتيبةابنوقاذ

وبنت،الغؤايمبنالزتيربنالمئدرعنذوبنت،عليبنالحسنبنالحسنعنذ

المئدر)3(.بنعاصيمعنذ

.(366:ع)للزبيري"قريش"نسب:انظر(1)

.(1/362)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(2)

.(462:)صقتيبةلابن""المعارف:انظر(3)
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بمالعث!رةسيرةفيفصك

بضغ"هئ!ييؤ،ؤخفدي!ينإخذىشتةزئل!ئنشييذؤئؤقيئ

شتة.ؤشئغون

*ء*

وخمسين،إحدىسنةزبليبنشييذآوئوقيئ:اللةرحمةالغؤئفثقاذء

."سنةوسبعونبضغوييمثة

رقاببعلىفخيئ،بالغعيقئوقيألة""الفستدركفيالحاكئمروى

وذلك،غمزوابن،ؤقاعيىأبيبنسعذخفرتةونزذ،بالقدينهو؟ين،الزجالي

سنة.وسبعينبضعابنماتيوتموكان،وخمسينإحدىأو،خمسينسنة

بنالفغؤذبنخؤيل!بنأمتةبنئغجةبنثفاطمةوأفه:غمزابنقاذ

غتييم)1(.بنختان

وأن،غشلاةغمزوابن،ؤفاعيىأبيبنسعذأن:الجوزفيابنوذكز

ثلاثابنوهؤ،وخمسينإحدىسنةبالمدينهو؟ين،عليهصقىغمزابن

ابنوذكزة،تجخولا،بهاوقبير،بالكوقهتوقيئ:4ويمقا:قال،(2)وسبعين

.(4)وخمسينثمالنسنةئوفيئ:وقيل:الأثيرابنوقاذ،(3)قتيبة

للمزي"الكمال!تهذيبوفي،(1855)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

المعمور،:بدلالمعمود،ابن:وقيل،غنمبنحيانبنالمعمور:(01/477)

المأمور.ابن:وقيل،المعمرابن:وقيل

.(5/247)الجوزيلابن""المنتظم:انظر(2)

.(462:ع)قتيبةلابن""المعارف:انظر(3)

.(2/458)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(4)
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افنىالعذبالموردبم

!نهغؤفبغئدئننغؤبئنالزخقنغئذفخقليتو

قغتفتقي،يملالمحبئننزفزةئننالخايىثئننغئل!ائنن

فزة.ئننيملاببفيعت!اللهزشولي

عبدبنغؤفيبنالزحمنعبذفحفد"أبو:اللةزجمةالفؤئفثقاذ*

يملالمحبفياللهرسوليمغتفتقي،يملاهمببززفرةبنالحارثبنعبل!بزعوفب

ا!؟"،"؟".مزة"ابن

الجاهلئهفياسمهوكان،شتتينبعذالفيليبعذويذهذاالزحمنعبد

أسلتمالزحمن)1(،عبذمج!برراللهرسوذف!قاة،الكغبهعبذ:وقيلغفرو،عبذ

إلىالشابعينالثمانيهأحذوهو،الأزقمدازعيهمالنبىيدخلأنقبلقديمآ

القشفودالغشرةوأحذ،بكرأبيتدعلىأسلمواالذينالخمسهوأخذ،الإسلايم

وهاجز،الأؤلينالفقاحرينمنوهو،الشوزىالشتهوأحذ،بالخئهلهم

المدينه.إلىهاجزثئم،الختشهإلىالهخزتين

الخئذل،دوقهإلىالثهرسوذوتعثة،الثهرسوليمغكفهاالمشاهذوشهذ

،قييههم"ابنةقتزؤقي،عليلثاللهفتخ"إن:وقال،كيقيهبينوشذتها،بتدهوغغقه

قولذت،الأضتفيبنتتقاضيرشتريمهمت!نبفتزؤخ،"شريمهم"ابنة:قاذأو

.(2)سلمةأبالهو

.(5332)"المستدركفيالحاكمرواه(1)

الأثيرلابن"الغابةو"أسد،(2/845)البرعبدلابن"الاستيعاب":انظر(2)

(3/495).
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بمالعشرةسيرةفيفصك

بالئاميىصقىقدأدركةجينتبوكغزوةفيؤراءةاللهرسوذوصفى

يصليئحتىنبيئقبمق"ما:وقال،(1)"مسلم"صحيحفيوحديثه،ركعة

الشماي،فيأمين"هؤ:اللهرسوذعنةوقاذ،(2)"هيقأمنصالحزخليخلفت

الأزضيى")3(.فيوآيمين

الزحمنعبدبنإبراهيتمحديسثمن،""المستدركفيالحاكئموأخرقي

،4الأغييامنإنلث،غؤفبئن"يا:قاذأكل:الثهرسوليعن،أبيهعن،غؤفيابن

غؤف:ابنقاذ،"قذقيكيطيقاللهص،قآقرضيىزخفآ،إلأالخئةتدخلولن

بذلك،تهئموهؤغؤفابنفخرقي،""نعم:قالآخقغ؟كفهيمن،اللهرسوذيا

فليضفغؤفابنمر:فقاذجبريل"أتاني:فقالالله4رسوإليهفأرسل

إذافإتة؟تغوذبضنوتئدأ،الشائلولئغط،نيك!ملاولئطييم،المتيفت

ولم،الإسنادضجيخحديث:وقاذ،((فيههؤماتركيةكان،ذلكفعل

.(4!مئخزجا

(1)

(2)

(3)

(4)

بهم(.يصليمنالجماعةتقديم)باب،(274/051)مسلمرواه

السابق،الحديثمع(1/349)"الصفوة"صفةفيالجوزيابنأوردهاالزيادةهذه

من(1/282)""سننهفيوالدارقطني،(888)""المستدركفيالحاكموروى

ورواه،"قومهمنرجلتؤقهحئىنبيئتضت"لم:!نهشعبةبنالمغيرةحديث

!ته.المديقبكرأبيحديثمن،(3)""مسندهفيالبزار

!ته.طالبأبيبنعليحديثمن،(466)""مسندهفيالبزاررواه

.(5358)"المستدرك"فيالحاكمرواه
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بم
الهننالعذبالهورد

الخايىثغئل!ئنغؤفيث!ئب-الغئقاء:ؤييل-الشقاء:ؤأفة

.الفقاجزابمنؤكانتت،زفزةائن

.!عاللهزشوليقغكققاؤالقشاهذ،تذزاؤشهذ،قديقاأشقتم

.تبوذغرؤةييؤزاةةضقى!عاللهزشوذأنؤضخ

بنغؤفببنثالقنقاة:وقيل،الشقاء"وأفة:اللةزجقةالفؤتفثقاذء

."بالفقاجر2منوكانتت،زفزةبنالحارثبنغؤفبعبل!

أبناعبل!بنغؤفبنثالشقاء:التزعبدبنغمزأبوقاذ،هدهالشقاء

آيخيهوأئم،غؤفبنثالزحمنعبدأئم:هلإهفيالربيزقاذ،زفرةبنالحارث

أبيبنمبالضيزتهلأفهاأخيهامغهاجرتوقدالربيز:قاذ،غؤفبنالأشهمؤد

قتافب.عبدبنقئمميى

أبيه،أبوالزحمنعبدتجذغؤفعبذالرتيركقذكزةماعلى:غقزأبوقال

.(1)زفرةبنالحارثبنعبلإاللهابناآخوالبأفهأبوتجذهوغؤلهت

غؤفعبل!بنغؤفبنالزحمنعبذذكزوقن:غاصيمأبيابنوقاذ

بنغؤفيابنةالشقاءوهيئالغئقاء،وأفه،زفرةبنالحارثبنأ9عبدابن

.(2)أبيهغئمابنابنةفهيئ،زفرةبنالحارثأبنأعبد

كقهاوالقشاهذ،تذرأوشهذ،قديمأ"آسئلتم:اللةزجمةالفؤئفثقاذء

."تبوكغزؤةفيؤزاءةضقى!جالنبىانوضخ،اللهرسوليمغ

.(4/1870)البرعبدلابنلما"الاستيعاب:انظر(1)

.(7/179)"الغابة"أسدفيالأثيرابننقله(2)
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بمالعشرةسيرةيطك!مف

:ؤتلإ؟ؤيمن

الإسئلايم.قئلقات:الانمتزشايثم

الخاهيته.ييؤيذت:القايي!مؤأئم

الإشهملايم.نيؤيذ،يمكنىكانؤبهؤفخقذ،

غقتةث!ئبكفئويمأئمأففئم:وإسئقامجيلى،ؤخقيذ،!إئزاهيئم

غئل!!لشضيرغئل!ئنأمتةئنغفروأبيئزفغيطأبيائن

مئقا،الزخقنغئل!ؤتل!ؤكلئ،الفتايياتتالفقاجر2يمن،قتالهط

الخلإي!ث.غئفئمزوقيوقذ

ذلك.تقذتم

قبلماتالاكبز،شالم:ؤتده"ويمن:اللةزجمةالفؤئفثقاذء

الخاهلته".فيؤيذتالقايي!موأئم،الإسلايم

بنثهيئالقاسيمأئموأئم،شيبةبنغقبةبنثكفئومأئم:اسفهاساليمأئم

ربيعة.بنشيبة

الاسلايم،فيؤيذ،ئكتىكانوبه"وفحقد،:الثهرحمةالفؤئفثقاذء

بنفغيطأبيبنغقبةبنهمثكفئومأئمأففم،وإسماعيلوخقيذ،،همابراهبئم

الفبايياب،الفقاحرابمن،قتافبعبدبننشفسعبدبنأمئةبنعمروأبي

الخلإيثط".عنهمزويوقدمنها،الزحمنعبدؤتدوكلئ

فحقلإ،أبو:وقيل،إسحاقنأبوهذاغؤفبنالزحمنعبل!بنإبراهيئم
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االننالعذبالموردبم

إحدىسنةؤيذأئهالواقدفيوعن"لجيرر)1(،النبيئحياةفيؤيذإئه:قيل

ين.عشرو

وشيئصغيز،وهوعليهودخل،غقانبنغثمانخايهمعالذازشهذ

عتيدالله،بنوطلحة،ؤقاعيىأبيبنوشغد،أبيهومن،عثمان:(2)يأ؟منه

والرهركق.،زتاحبنوعطاة،وصالح،شغدابناةعنةروى،وغيرهم

منشماعآالزحمنعبل!ؤتل!منلأخدنعقئملاأنةشيبةبنيعقوفيذكز

سنةئوقيئثقةوكان،التابعينمنالأوتىالظبقهفييمغذ،إبراهيتمغيزغغز

روى،(3)وتسعينخصيىسنة:وقيل،وسبعينخصميىابنوهؤ،وتسعينليمث

ماتجة)4(.ابنيحموىالجماعةلهو

غثمان،أبوالزحمنعبل!أبوإبراهيتمأبوغؤفبنالزحمنعبل!بنوخقيذ

عنةروى،وغيرهم،وفعاوية،فزيرةوأبيزيلإ،بنوسعيل!،أبيهيمنشيئ

وغيزهم.،إبراهيتمبنوشغذ،والرهرئ،الزحمنعبذابئه

.(1/212)نعيملأبي"الصحابة"معرفة:انظر(1)

المثبت.والصواب،"عثمان"ومن:الأصلفي(2)

سنهفيالتقديرهذافي:وقال،(1/121)حجرلابن"التهذيب"تهذيب:انظر(3)

نظر.

للمزي"الكمال"تهذيب:انظر،موضعمناكئرفيماجهابنلهروىفقد؟نظرفيه(4)

.الترمذيسوىالجماعةلهروى:يقولأنوصوابه،(2/134)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

بسطتحيزة:أفة،بإفريعئةفيل،الزخقنغئل!ئنؤغزؤة

شتيبان.بنييمنقشفوبئنقبيضةئزقايئص

ئنشقيليث!نبشفقة:ؤأفة،بإفريمئةفيلالأضغز،ؤشالئم

لأقه.غتتةئزخذيقةأبيئننفخقدآخوؤفؤغفرو،

ابنوهو،(1)وتسعينخصيىسنةبالقدينهئوفيئ،ثقة:ززعةأبوقاذ

.(2)وسبعينثلاث

غؤفط.بنالزحمنعبدبن!اسماعيل

لبماتريقتة،فيل،الزحمنعبل!بن"وغزوة:اللةزجمةالفؤتفثقاذء

."شيبانبنييمنمسعود،بننقبيضةبنهافئصبنثتجيزة)3(أفهو

الاكبر.عزوة:*هليمقالهذاعزوة

شفلةوأفة،دبمافريقتةفيلالأصغز،"وشالماللهو:زجمةالفؤففثقاذ*

لأقه".غتبةبنخذئفةأبيبنفحقدأخووهوعمرو،بنشقيليبنث

وهيئ،لؤيبنعامربنيمن،القزشتةعمروبنشقيليبنتهدهشفلة

الشابقينمنوهيئ،الختشةإلىهاجرت،ربيعةبنغتبةبنخذيفةأبيامرأة

بأرضيىؤيذهذاوفحفد،خذيفةأبيبنفحفذبالختشهوؤتذت،الإسلايمإلى

المثبت.والصواب،"سبعين":الأصلفي(1)

.(7/378)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(2)

.""بحرية:(3/127)سعدلابن"الكبرى"الطبقاتوفي،الأصلفيكذا(3)
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افننالعذبالموردبم

الأشقلي.غئدتيييمنؤأفه"،يمافريمئةفيلالائمتز،ؤغئذالله

غئذاللهؤفؤ،القعيةشققةؤاتيلو،الزخقنغئل!ئنتكرؤآبو

كفبيؤأؤذؤهيئ،الكفبيةالأضتفيث!ئبئغاضيرؤأ"فه":الأضغز،

فزشيئ.نكخقا

بنعثمانأخذ،حذيفةأبووالدهقيلولفا،معاويةخاليابنوهو،الحبشه

.(1)زضمإلىصازثئم،كبيرأنإلىفكمقة،إليهفحفدآعقان

بنييمنوأفة،لمافربعئةفيلا!بز"وعبذالله:اللةزجمةالمؤئفثقاذء

عبذاللهوهؤ،الفقيةشقمةوأبو،الزحمنعبدبنبكروابو،الأشقليعبد

.8الكفبتةالآضتغث!نبئقاضيروأفةالآضغز،

خيهييمأئمأفةبكروأبوالخشخاشيى)2(،أبيابنةأفةهذاا!بزعبذالله

قايىفي.بنث

عبذالله،:فقيل،اسمهفياخئيفت:الزحمنعبدبنشلمةأبووأفا

عبذاللهأنتقذملأ!الأصغز؟عبذاللهوهوالأؤذ،والضحيخ،إسماعيل:وقيل

بعضهموغذة،وغقمائهمالتابيينكباليمنمدننوهو،بإفريقئةفيلالاكبز

وابن،سلامبنعبذاللهمنهم،الضحابهمنجماعةشمع،الشبعه4الفقهامن

الخذرئ،سعيل!وأبو،وجابر،الغاعيىبنعمرووابن،عباسوابن،غمز

.(3/1369)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(1)

لابن"الكبرى"الطبقاتوفي،(1/135)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(2)

."الحيسأبي"ابنة:(3/127)سعد
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بمةرث!علاسيرة3فصك

ويحى،ديناربنوعمرو،ومجزاك،والأعرفي،الشغبىعنهروى،وغيزهم

.وغيزهم)1(،الئابعينمنوقؤلاص،الأنصارئ

ثقة:ززعةأبووقاذ،(2)الحديثكثيزقميهآ،ثقةكان:سبابنقال

اثنتينابنوهو،وتسعينأرحسنة:وقيل،وميةأربعسنةبالمدينهمات،إمام

سنة.وسبعين

ثمالمعجمةالضادوكسرفوقمنالمثناةالتاءبضمئقاضير،وأفة

موحدةباءثم،المهملةالصادوسكون،الهمزةبفتح-الآضتغوأبوهاراء،

غلإفي،بنضفضيمبنجضنبنثعلبةبنعمروبن-معجمةعينثم،مفتوحة

يمتانة.بنيمنزوقانس)4(،بنؤتزةبنمثخؤيرية)3(وأفقا،كفبيمن

نأوذلك،الإسلايمفيفزشيئتزؤتجهاكفبئهأؤذوهيئ،كفبئةوئقاضير

تقذتم.وقد،كفبإلىغؤفبنالزحمنعبذث!عبالثهرسوذ

وكان،شقمةأبيغيزالزحمنلعبدتيذولم:غمزبنمحمذقال

فؤرثها،قزضهفيوهؤ،الثلاثتماتمواحدةطفقةطققهاقدالزحمنعبذ

.(33/370)للمزي"الكمال"تهذيب:انظر(1)

.(5/156)سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر(2)

سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر.المثبتوالصواب،"حريزة":الأصلفي(3)

(8/298).

سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر.المثبتوالصواب،"رومان":الأصلفي(4)

(8/298).
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بم
الهننالعذبالمورد

الزخقن،غثل!ئنؤفضذبئ،الزخقنغئدئنالزخقنؤغئذ

بالقلإيتؤ.الخكمئنقزؤانشزطهعلىؤكان

شؤداء1(.جاريةقئغهاقدالزحمنعبذوكان،الجذة4انقضابعذغثمان

تفتثفلم،الزحمنعبدبعذالغؤامبنالربيرتزؤتجهاثئم:الواقدفيقاذ

.رواية32(لهائعقئمولا،طققهاحتىت!يميرآإلأعنذة

.الزحمن"عبدبنالزحمن"وعبذ:اللةزجمةالفؤئفث!9قاذء

شلاقة)3(.بنتأسئقاءأفه:الخؤزيابنقاذ

شزطةعلىكان،الزحمننعبل!بن"وفضدبئ:الثةزجقةالفؤئفثتاذ*

.بالقلإينه"الخك!بنقزوافي

شئىيمن،خزي!بأئمأففم،وقزيئم،وآيمتة،وفضث:الجوزفيابنقاذ

تقايية)5(.مضغبأئم:التواوفيوقاذ،تفزاء)4(

عنةروى،ولهيمئينثلاثسنةالخزةيوتمفيل،ززارةأبوفضغبوكئية

الزحمن،وآقة،خقيدة:أيضأالزحمنعبدأولادفيوديمز،عبداللهبنالفظيمث

.(7/543)حجرلابن"!الإصابة:انظر(1)

سعدلابن"الكبرى"الطبقات:انظر.المثبتوالصواب،"رومان":الأصلفي(2)

(8/298).

.(1/135)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(3)

.(1/135)الجوزيلابن"الصفوة"صفة:انظر(4)

.(1/135)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(5)
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بمةرث!علاسيرةفيفصك

فيؤثلاثتناثنتينشتةبالتقيعؤدين،بالقلإيتهقات

اثتالبةئ!ميؤ،غثقانغقيهؤضقى،غقانئزغثقانيخلاقه

وم!بعون.ثمالؤ:وقيل،وسبعونن!صخ:وقيل،ؤشئغون

*ه!هع

شفلةأففم،الضغزىالزحمنوآقةوزيذ،،وغمز،وقغن،كفئويمأئمأففما

وغثمان،تنريذ،بنثقخذأفه،الأئيفيىأبووشقيل،غدفيبنعاصيمبنث

أؤلاد،لأققابوبلالم،ويحيى،وغزوةؤتد،أئم!ر!ميبنمثغراذأفة

،غيلانبنثتاديةأفقاوخؤيرتة)1(،،الضتاحبنثزينمثأفها،يحعىوأئم

.والم!ؤز

اثنتينسنةبالتقيعودين،بالقلإينه"مات:اللةزجقةالفؤئفثقاذ"

،وسبعوناثنافيةئ!ميو،غثمانعليهوصقى،غقانبنغثمانيخلاقهفيوثلاثين

."وسبعونثمافي:وقيل،وسبعونخصدن:وقيل

بنالزحمنعبذ:يعني)ومات(؟:بقولههنااللهزجمهالمؤكف!غنى

وحمل،(2)وثلاثينإحدىسنةييلفيماأيضآتوفيألةالئووفيوذكز،غؤف

ؤقاعيى.أبيبنسعذتجنازتة

سعدلابن"الكبرىزالطبقات:انظر.المثبتوالصواب،"داجويرة:الأصلفي(1)

(3/128).

.(1/281)للنووي"واللغاتالأسماء"تهذيب:انظر(2)
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بم
الهننالعذبالورد

!نهالخزاعثننغئداللهئنغايمزغتيذةأئو

قايلث.ئنيفرئنالخايىثئنه!ضئنأقيبئنهلاليائن

بننالخزاحبنعبداللهبنعامزغتيذة"أبو:اللةزحقةالفؤتفثقاذء

قايلخ".بزيفربنالخارثبنضبؤبنأقيببزهلالي

الشابع،الأهمبفياللهرسوليمغتفتقي،الفهملهالعينبضئمغبيذةأبو

يومئدأباةوقتل،سنةوأربعينإخذىابنوهو،تذرأشهذ،ماللببنيهزوهؤ

آيمينآ،أقهلكل"إن:اللهرسوذوقاذالخشاهد،منبعذهاماوشهذكانرآ،

الخزاح")1(.بنعتيدةأبوالأقةاقيلتهاوآيميننا

لقولي؟القوئالضخاتهفيئذغىكانغتيدةأباأنالزشاطيئوذكز

الآمجين")2(.القوئقغكملأزيح!قن"إدئي:نخزانلأفليع!يررالثهرسولي

فجاةغتيدةتجأبوآيخيأين:قاذ،الشايمأقزاءأتاة،الشاتمغقزدخلولقا

يزفلم،قئنرتهأتىحتىمغهسازثئم،عليهفسقتم،بخئليقخطوقهنآقهعلى

.غتيدة)3(أباإلأالذنياغتزتةكفنا:غقزفقاذ،وزخقةوئزشةشيقةإلأبييهفي

أبوالزخل"يغتم:قاذاللهرسوذأن:""المستدركفيالحاكئموروى

أئمتيذالزخليغتم،الخزاحبنغتيدةأبوالزخليغتمغقز،الزخليغتم،بكر

!ه.مالكبنأنسحديثمن،(1124)البخاريرواه(1)

لابن""الاستيعاب:وانظر،(25/462)"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه(2)

.(2/793)البرعبد

.(4/1171)البرعبدلابن""الاستيعاب:انظر(3)
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بمالعشرةسيرةفيفصك

غميزةئنغايمرئزالغرىغئدئزتجابيربئمثغئ!أئم:ؤأفة

يفر.ئزثالخاليئنؤديغةائز

تفتعي،الغرىغئدئزتجابيرئننغئ!بئهمثأقيقة:ؤقيل

قايل!.ئفييفرني!عاللهز!شوليقغ

الزخليغتم،تجلبنفغادالزخليغتمقي!ير،بنثابمتالزجليغتمخضير،ابن

الخفوح")1(.بنضغاد

"!يرراللهرسوليؤختييفيدخلتاالقتينالخفقتينأحديوتمعتيدةأبوونزغ

.(2)آمتقالتاسيىأحسنمنفكان،ثيئتاةقؤقعتالمغقر،جقتنيمن

بزالغرىعبدبنجابربنثغن!أئم"ؤأفة:اللةزجقةائمؤئفثقاذ+

بنغئمبنمثأقيقة:وقيل،يفربنالخارثبنؤديعةبنغميرةبزغامر

.الغرى"عبل!بزجابر

فيالحاكئموروى،(3)رباجبنثأقئمةغئيمأئمأفة:التووئقاذ

.(4الإسلامكاغتيدةأبيأئمأذزكت:قاذخئاطبنخليفةعن"المستدرك"

ماللث،بنيفرفي!عاللهرسوليمغ"تفتقياللهكل:زجمةالفؤئفثتاذء

!ه.هريرةأبيحديثمن،(0315)"المستدركفيالحاكمرواه(1)

دمشق""تاريخفيعساكروابن،(6)"مسنده"فيالطيالسيداودأبورواه(2)

(25/75).

.(2/537)للنووي"واللغاتلأسماءا"تهذيب:انظر(3)

.(4315)""المستدركفيالحاكمرواه(4)
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بم
الهننالعذبالورد

تذزاؤشهذ،الأزقمدآز!عالنبيئدخوليقئلقلإيقاأسئقتم

القتيزالخفقتينأخل!تؤتمؤترغ،!عاللهزشوليقغؤالمشاهذ

قخشتتا،ثيتتاةؤائئيزغتالمغقر،يمن!عالتبيئؤختهفيدخقتا

غتيذة.أبيقتممنأخشنقطقثئمزبيئقا:قميل،قاة

الؤتلإ:منتةؤكان

.ث!مغئققئم،غتيذةآبيؤتذانقزضنؤقدؤغقيز،تيزيذ،

تيشانبغؤليؤقئزةغشزةكأثقافيشتةغقؤاشبطاغوفيؤقات

.......غقئهؤضقى،ؤخضي!ينثمانيائنؤفؤغقتا،بقزته

مغوالقشاهذتذرأوشهذ،الأزقمداز!عالنبيئدخوليقبلقديمأآشلتم

!عاللهرسوليؤخنهفيدخقتاالقتينالخفقتينأخديوتمونرغ،!اللهرسولي

منن!خآقطقتثم3ييئما:فقيل،قاةفخشتتا،ثيتتهاةوانئيزغتالمغقر،من

غتيدة،.أبيقتم

كفة.ذلكتقذتمقد

وقدوغقير،تيزيذ،:الؤتدمنلة"وكان:اللةزجقةالفؤئفثقاذ+

."ث!قغئفلم،غتئدةأبيولذانقرضن

غممث.له*تئقولمذزتجا،جابر،بنثهنذأضفماهذان

،عشرةثمافيسنةغقؤاسبطاغوفي"ومات:اللةزجقةالفؤئفثقاذ"

عليهوصقى،وخمسينثمافيابنوهؤغفتا،بقريهتيشانبغؤيىوقئزه
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العثرةسيرة3فميك

.ىي!اغلائنغفزو:ييلؤقذ،تجتليئنفغاد

بم

الغاعيى".بنغفزو:وقيل،تجتليبنفغاد

المهملةالعينبفتح:يعني-أؤيهبفتحغقواش:التكرخغتيدأبوقاذ

فرىيمنقرية:مهملةوسينوألفواوبعذة-الميموفتح:يعني-وثانيه-

وشفيئ،الطاغونإليهالئيستالتيوهيئ،الققدسبيمبوبين،الزفقهبينالشايم

وقيل:،القريههدهمنبدآالطاعونلأن:وقيل،وآشىغئم:لقولهم؟بذلك

.(12افلأوعشرينخمسهنحؤفيهومات،فيهوتؤاشؤا،التاشغتملأئة*

ثموالواوالمعجمةالعينبفتح-الغؤرتي!ان(بغؤلي)وقئزة:وقوئه

أرضيىفنخمفعنوهو،وخؤزانالققدسيىبيمببينبالشايم،بالأز؟في-راء

ق!يميرةنحؤالغؤروطوذ،بالغؤليشفيئفلذلك؟الققدسيىبيتوأرضيى،دمشق

تئ!ان،وقضتئه،كثيرةفرئوفيه،أقلئأو،قزشخيننحؤوغزضه،اصئايمثلاثه

الفنيتة)2(،زغزئخيزةالغربيئطزفيوفي،طترتةئخيزةالشرقيئطزيخهوفي

.(3/971)للبكري"استعجمما"معجم:انظر(1)

أيضأ،المقلوية:لهاويقال:(1/352)"البلدان"معجمفيالحمويياقوتقال(2)

يتولدولا،شيءفيبهاينتفعلاملعونةبحيرةوهي،أريحاقربالأردنغربيوهي

كلفيهلك،الأعوامبعضفيتهيجوقد،النتنغايةفيورائحتها،حيوانفيها

نأإلىزمانآلهاالمجاورةالقرىتخلوحتى،وغيرهالإنسيالحيوانمنيقاربهاما

البحيرةهذهفيوقع!انفيسكنوها،،الحياةفيلهمرغبةلاآخرونقوميجيئها

علىتلقيهالرياحن!ف؟الحطبحتىتفسدهف!نها؟كانماكائنأبهينتفعلمشيء،

فيها-الغريقأنالفقيهابنوذكر،فيهالنارتعملفلا،ويشعلفيوخذ،ساحلها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم
الهنىالعذبالمورد

:اللهو!آئزذؤييه،كايزاتذبىتؤتمأتاةغتيذةآئوقتلؤقذ

وزمئوللىآلئةمخادتنئؤآدوئآلأيخيىؤآتتؤيربألئعئيزيمئوئفؤفا!ذ،لأ

!متأ"ؤثبهكآؤغمثميزتهتمخؤنهقفتمآؤلمآؤآسآةفتمابمآةةؤثؤ!الؤ(

مختهاينتخيرىتجتئقؤيذيخلثزيحهج،زبؤأتذهمآلايتنفلوبهلمفي

آلأإنآلئهحربأكلؤثهكغئزأو!ضزؤغتهئم(لئةزكأييهأآلأتهزخيدين

.221:لةدلمجاا9(آففل!نمممآدئرحرب

.فونمنمثناةتاءثمالميموتشديدالمهمذتيالعينبفتحو)غقتا(

وأفقه،فيهمعافىعتيدةأبوكان،غخؤاشطاعوننزذلقا:عروةوقاذ

يخئجرهفيغتيدةبأبيفخرتجت:قال،غتيدةأبيآليفينعهميتلثالقفئم:فقاذ

الله*يتاركأنلآزخوإلئي:قاذبشيء،ليستإنقا:فقيلإليها،ينظزفجعل،بئزة

.بالشقاذةله"اللةوختتم،كثيرأ)1(تعيئ،القييليفيباركإذافإلة؟فيها

وفيه،كانرأتذريوتمآتاةغتيدةأبوقتل"وقذالله":زحمةالفؤئفثقاذء

!22:المجادلة9(الأخروآتؤربألئرئؤمنؤلنىقؤفاعذ،لأ:تعالىاللةأنزذ

.،لآيةا

شقيمان،بنالربيغثنا،تغفوقيبنمحمذثنا:""المستدركفيالحاكئمقال

جعل:قاذشؤدلمحببنعبلإاللهعن،زبيعةبنضحفزةثنا،فوشىبنآشذثنا

.يموتحتىطافيأيزاللاولكنه،يغوصلا-

"بقي:بدلكثيرآ""كان:وفيه،(08401)"الإيمان"شعبفيالبيهقيرواه(1)

.كثيرأ"
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بمالعشرةسيرةيطك!مف

تجيذغتيدةأبووجعل،تذيىيوتمغتيدةلأبيتئضثالجزاحبنغتيدةأبيأبو

هدهوتعالىتباركالثةفأنزذ،ققتقة،غتيدةأبوقضذة،الجزاخأكثزفلقا،عنة

122:المجادلة9(ؤآتتؤرآلأخيىبألتعيؤمنولنىقؤما!لأمج!:أتاةقتلحينالآية

.(آخرها)1إلىلآيةا

عتيدةأبيأبوتوقيئ:4ويقوهذا،يئيهرالواقدئوكان:الأثيرابنقاذ

الإسلايم.قبل

أعلئموالثةالؤاقدفي)2(،قوذاليفيآفليبعفقزدوقد:الأثيرابنقاذ

والقآلمحب)3(.المرجع!اليه،بالقموالب

!!!

.(5215)""المستدركفيالحاكمرواه(1)

.(3/125)الأثيرلابن"الغابة"أسد:انظر(2)

تعليقيمنالقزاغوكان،الكتالبآيخز"هذا:نصهماالأصلالنسخةآخرفيجاء(3)

ش!خؤمنمئؤوسبعوتسعينتسعسنةالقزدزتجبشهرمنالتاسعالبومفيذلك

عبلإاللهبننعلئبنعبلإاللهالقلإيرزئةغفؤالزاحيالفقيريل!علىفغتقدةفحززة

العاملين،الغقماءمنتعالىاللةتجغلة،الشافعيئالتتنوننصالحبزفحقل!ابن

خ!بيوهؤ،عليهوالقادز،ذلكؤلنإتة،والضذيقينالأنبياصزمرةفيوخشرة

الؤيمبل.ونجغتم

ومجتزيهودزثيهوآزؤاجهأصحابهوعلىمحفد،آليوعلىفحفدعلىضلالقهتم

مجيد.حميدإثك؟ابراهيتمآليوعلى،إبراهيتمعلىضقيتكما

.الغطيم"الغييئبالتهإلأفؤةولاحوذولا،أجمعينالضحابهعناللةورضيئ
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!لك!!فألط!

لمامضا،!كلس

الكربمة.الفرآنبةالآياتفهرس+

الشريفة.النبويةالأحاديثفهرس+

.الموضوعاتفهرس"

ول!بم!بم!ممر
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لا!ص!صبر!!

الآبةطرت

لي!يميملق!ا

آنجايب(تضبتهآلحضه!آدرخبآلرخنن"يبآته

!ضلم!ز!!ف!

آنثايض(آلته؟ؤفؤآلئ!يخ،ق!م!يكعيتحفئم

،غفورزجيض(

،تهخغييم(

يمهماصق(يرؤأطزقثلشنرألحرابآلمت!%لخ!إئملإا

ييع(يتالييرنحراآأل!ثهرعننتخئلؤتك،

أدترصسبيليفيؤبخهدو(قاتجزرأؤألدينتوأاةآلدينىن1،

(لتهحلمزخمتتليص!أؤثبهك

قيفؤف!أ

!ه!لأئيآفىؤش!اوزكتمال!

(سموءيخسسهتمتتموفضليآلئربنغمةمننقلبوأ،ظ

ص/خالآيةرقم

2-1

137

173

181

194

217

218

159

174

246/1

3/173

2/257

2/257

1/173

1/398

1/399

101/2

18/2
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بم

الآيةطرت

فؤملثنمئائر

قذمالأ،لتممص!تجيئآم!ؤبااةنكخماؤلآنتكطوا،

صسلف!(

تذصسلفعمالأهـ!

(قتتتنوأ1لترشنبيليفيضزتجزإدااقوأةلذيئتآنهاآ،

ل!قفأظ!

هئ!ادغيتحتمدنوآلغمتآدكروأمنوأاةلدينىآتهاتة،

تهزعن!تم(آيزقهضفيه!آتدثتكغاتفسهمالوأ\نقؤئم

ؤزل!وته*!(آلتةمخارلبرنالذيقإئماجنئؤأ،

(ؤالأختار،ؤآلرتييون

%امت!أل!ؤ!

ازز(ةلأبموذإنرجميصتا،قرإد

فؤم!لأنقفنماإ!

زقن(لئةآؤتبهىرتيئتإذزمئتىوما،

سسلف(قذئائققرتثرينتهو(إنحقروالقذينفل،

آدتو(!تبفيبتغصنى\ؤنىنجففهتم!رخايرأ،وأ*ؤلؤا

!ت!أ!مرت!ل

!لإء(للإيمبآغلى،يطهرمر

الآيةرقم

22

22

94

33

74

17

38

75

33

افنىالعذبالمورد

خ/صر

1/37

1/74

2/138

1/421

2/27

9ء2/3

1/128

2/182،3/287

1/112

1/289

211/1
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الكريمةالقرآنيةلآياتافهرس

الآبةطرت

(...ألئة؟نصمرةقتذشععرووثرالأ

تقمنئ(ؤلاذ1ثدنصيقولمفنمث!مؤ،

(حرأآلثتذجهئصتارقلآلخزنيلالتعرر(لوأ،ؤقا

(أ!خيابمجئهصرنتصعلى!لاوفيةآ

(هعتو!سر!هلفة1آلدينكذبوا،ؤقعد

ينتفيفقزآغئئفضلؤلوألخرخمفئحئم1جدم!،لأ

(ينفقونماآلأمج!وأمحزبمألذفح

عزيزتحتو(تمنفببع!تميقزسموه!تمبئ،تقذ

زجير(وتنمؤيخينؤ!لابآ

يحيززهم!

آلطايين؟غلآلنهتغتةلا،آ

مخبرلحفاؤمزشمفآ(!ىألترفبها1ز!بىألؤقا،

فاتن!

لخطاثت(!تاؤإنلخناآلب!اترثتقذةلتر،تآ

(لزحمب%آزحئمآوفؤثكنملتةآتغفزآلؤتمغئيهئمقىتئزليب

ل!وتمابنله!!

تئئكعنذزرتجغتردى2بواذزئتيمنآمتكنت،زتبماإيئت

أئمضئم(

الآيةرقم

40

49

82

90

90

92

128

128

18

41

91

92

37

-بم

ص/ج

312/3

205/2

208/2

208/2

255/2

/30،47

1/214

3/421

2/311

2/148

2/148

118/1
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بم

الآيةطرف

ئؤمر(بماغد!آق،

فركألج!

ئ!تر!لأيحئن!

(آلرق+تقربوأ!لاؤلا

لخق(لآلأإآدثهكلحزتملقآلصفشتفتلؤأاؤلا،

لرقق(آدتموأآئرآأدئةعوأدآتيم،

تف(إآؤحيتآآلدىغننتيقيئوتذذوأ!ااتعن!لا

زهوقا(نلتطلكاآإنلتطلآوزهقلحق%،جا

لارمج!تئبؤغا(ينآبآتنحرختئلكثوينىنل!لا

لتريلا(وترثتةمكمثعكلثاشآلئقرأة"علىقرقتةابم،وقزة

قكائاغلا(،ؤزقغتة

إدا!شتئالقذخغ،

ق!لهبنئتي

!الم!الألحشآء

يق!خث(لميتجتنقئمآءكظتيآتطيرىآتؤتم،

لققتمين(لأرخةآزساتبا،ومآ

الآيةرقم

94

32

33

73

81

95

601

57

89

104

107

الهنىالعذبالمورد

ص/ج

251/1

1/37

1/37

2/392

2/163

2/372

145/1

107/1

256/2

214/1

http://www.al-maktabeh.com



الكريمةالقرآنيةلآياتافهرس

الآبةطرف

،قذآقلح...(

فؤمف!ذ

سيزلأ!أ!

لتمتتطقئهليلضفلخزآمبهزوصععلؤأفوأاةلذلينآدته*آؤغد،

لأزضيى(آفي

ئئنبهر(ققكثألذينمئكن،!ئئتبلءاقؤأألذيمت،يآئها

قغه!،!انوأؤإداصرو!مزؤبآللهاقؤأةآلديمتآتمؤيحئو%ث!إتضا

يصتئذنؤ(خقتذهئوأتزجتجايآفي

!فامت!!للؤف

دلفبهلي(تين،وقرؤنأ

لقحير(ألزخضقأآدتهلمجترو،

آخ!ئتت(مقتهرىلا،اتك

ليونزله!لئ!

فرآلص!

اك!نكلقلآسم

(،اعإلأخييب%سصصةأفففيهم،فييث

الآيةرقم

9

55

58

62

38

30

56

14

بم

ص/خ

3/232

1/287

1/103

2/82

105/1

312/2

2/163

1/137

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الآبةطرف

ل!يم!ظأنجا

تطغهمآ(فلآعقمبوءثئلكمابىلهثحركآنتي+جهداك،ولمن

!تز!هماأ%

قيتآيالتم(آدتموفتم،

يجثقثتم(آلتتنيمنآخذتا،ؤإق

(إ!تآؤريمولهعآدتةضىإدانؤتهؤلايمومز،ؤماكأن

زؤتجنبهها(ؤظرااهتحي"اميتز،ققخاقضق

ؤظ!بم(اهحي"اميتز،تلخاقضق

ففدله!إ(قذمرآقرآلئو،كان

ؤخاتروثبهنزسموذآلتهلكئمزجاننأخرأئآمحضذتاكأن،

لئبثن(أ

لل!بئ(اه!قنت!هوإنفؤصمنة،ؤآترآ*

أ!رممتى(اتيتةألتىآ!ؤطثلكآخققتا،إئآ

وسميئو(تختايما(،صعفوأغقير

(...آئحيهيرانيؤآتقر!،يتق

يين(فىأت!ا"يضسةذ!لاوجعلتا

ل!ؤثيير!

ل!ط!!اقا!ا

الآبةرفم

15

7

36

37

37

38

40

50

50

56

9-1

77

الهنىالعذبالمورد

ص/ج

417/3

24/3

3/176

2/415

2/414

24/3

408/3

3/176

2/429،433

3/295

1/327

1/273

1/137

http://www.al-maktabeh.com



لهكريمةالقرآنيةلآياتافهرس

الآيةطرت

س!ؤلآمليم!كئن"

نزحا(بهءؤضىماآلديمقيمنلكم،يث!خ

فؤءأ!لأ!ق!ا!

يقتتة(\زبعينغقتؤ!ذصثآاذابقغ،حتئ

(انآتقزةيصت!تيعوئآتجينينتقرالكعرفتآإ،لاد

!!ل

(لايغقلوئآ!ترهتميمنتؤآءآتححقلتىوتذدتالدبآن،ا

بتب!(قامقجآيمزإنتوآاءلدينآتأتها،

كلءصرء، شنقكر(قمنؤأى!الاقلآشقموأآنلخيكيصنو!

(قؤىالمذنتنؤآ،

(يرقىقأمتتؤئو،

(لاخرخآلتايةآ،ؤتؤة

ققحر(آؤآلهنثق!تتاعةآ،أقتزلتئ

وآقز(آذفى،وآلتماعة

فرلحرأ!يئ

لئروألق!زلم

!!تخق!ؤهبزتق

(!بقيتراعرئا!آتكاراتجغفتفن!،لهثآ:أتنثآلقنإتآ،

الآيةرقم

13

29

6

17

6

25

53-73

-بم

ج/عر

125/1

309/1

1/260

2/197

2/198

2/253

254/1

60/1

254/1

3/235

1/06

3/229

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الآبةطرف

برسصينا(ثتنهماءغكققتا3!ال!

لين!ا

صلخئتا

(...آلأخرؤآنيزربألئرئونؤلتقؤناتجذ،لأ

ب!ترالمفت!ئر!

(أؤصلآةؤغلأؤغذقيىوأتتخرلااتؤأةالديمن،تةئها

ننئحرصكصولزنن"ذلأنييف!لوكتمثتمآلذيننيألئهئب!قشلا،

تتزوممز(آندتزكتم

إةيتيهنآلتههـآغقئمفآضحؤفنشفجرلزئمؤيتثأ!ئم!ج،إرا

(تكفارآإلىقزجعوممنقلآمؤمنئيغلمتموممنق!ق

آخمد(لخبماآتغدىينمايأيئبر!موراز!ثمؤ،

عظير(لقلى!ق،قإتك

غقئهاطآيف(قطات،

ل!تزأ!أ

أآ!ل؟رت!ب

ا!ضظ!جت!!ل

ئؤيخون(قاثتاسكلرقيلالؤبقؤليؤقازمولمكترير!لقؤللإاته"،

لغقين(زلثيمنتننريل!قييلأتاتدبمرون،ؤلابقوليكأهز

الآيةرقم

27

22

10

41-40

42-43

الهننالعذبالمورد

ص/ج

214/1

3/444،445

2/275

3/123

2/28

19/1

3/232

2/987

3/339

3/345

http://www.al-maktabeh.com



الكريمةالقرآنيةالآياتفهرس

الآيةطرف

تقطغاثمبآلتمد!يمة!!خذتاتغفنآ!قاولليعلتاتقوذ،ؤتؤ

نويبن(أمة

ل!يلي!!

نمظمبتة(ألئقشآئإدئها،

ته!ية!راضةزتبثإذآزجيى!لمظمبتةآلفشأ،تإئئها

!ؤآدفيتجتي(مجتدىفيقأذفي

!!فييزترتم

(...زتكبآشيرائرأ،

م!ئئ!أو!ل

نكتف؟آآفلييمنلدينكقروأآيكئنتز،

قيئضةكاييهاك!مبضالقرة!صفاتلوأدتهيمنآزم!و*ل،

لأتز(هوآضتالف"ات

وتمت(ثهمبآىيدآ،تتت

لققيئ(آبرلتآعوذ،قل

لؤترمكؤ

!تئمل!رترئي

لي!ءألق!

الآيةرقم

46-44

27

27-03

ه-1

3-2

بم

ص/خ

3/278

359،358/2

1/245،243

2/244،

297،113

2/244،245

1/336

1/613

15،9/3

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الآبةطرف

يى(قاآبرلتآعوذقل،

أ3اتف!ميزؤشل

!!!

الآيةرقم

الهنىالعذبالمورد

ص/ج

10/3

http://www.al-maktabeh.com



لا!ص!لثر!!

الحديثطرت

الئغيز؟فعلماغمير،أبا

كاءدليابئط

الطائفتينإحدىوعدنيقداللهفإنأبشروا

الفيلةهدهزئةقتلزبئيأنتاذانضاجتكماآنيغا

جئيعمروابن

خذاقةلآبوك

الجنهباقيفآراني،بيديفاخذجبريلأتاني

فيمكتو:حمزةأنفآخبرني،جبريلأتاني

مكةببطحاصوأناققكافيأتاني

اللهخدودمنخذفيأتشفغ

آئققفرسعلىالدنياخزائنبمفاتيحأتيث

وعلي!وعثمانوعمزبكرأباادغثم،البيتناحيهفياجعفه

عليها-حاتمبنلعديأي-اجلس

ترابابااجلس

ص/خ

3/228

3/297

1/404

2/273

2/348

2/271

308/3

352/2

2/166

3/224

3/286

2/328

1/394

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

هذاعلىاجلس

؟!يقبنعبذاللهياأحججت

نجدأهلعليهمأختثي

شيطانيااخزتخ!

قويحهمعلىيكولؤنلقيبأعشزاثنيأخرخوا

وعلمبخبرمنهتأتواحتى-قيسبنرفاعةأي-الرجلهذاإلىاخرجوا

تكئهولاقخذهيدكفأديخلشيئا،منهتأخذأنأردتإذا

تصبححتىليلآتدخلنفلاأرضهمجئتإذا

محفذيا:خفمييداءسمغثوخديخقوثإذا

سريريعلىفضحغونيوكقنتمونيغشفئمونيإذا

خيرآبأهلهافاستوضوامصز،فتحئمإذا

وخطيتفمالئبئينإماتمكنثالقيامهيوئمكانإذا

بالنارفثئزهكافربقبرمززتإذا

لهمافقل،الشجرتينتلكإلىاذهب

الشجرةادعوأي،فادغهااذهب

النخلةهذهمناليذقهذادغوتإنأرأيت

أقتلك؟عندكوجدناهإنأرأيت

موسىمنهارونبمنزلةمنيفأنت،اهليفيفاخلفنيارجع

االنىالعذبالمورد

ص/خ

3/227

2/305

8/2

2/

3/

\/

\/

3/297

1/272

138،939

285،286

2/113

245،246

9/326

1/137

152،216

1/53

3/255

3/251

3/252

2/29

2/208

http://www.al-maktabeh.com



الشريفةالنبويةلالأحاديثفهرس

الحديثطرف

معيخزاثمأخوهافيل،أرحمها

فثمالصبيهذاإلئارفعوا

وأنيأبييذاكازيم

سفموهماابنيأروني

لييأدنفلملأئيالاستغفاليفيربياستأذنث

غقزب!سئلام4الشماأهلاشتبشز

التمربهذااستغن

وعمزبكروأبيعبئاللهرسولعهدعلىاستغتغنا

يدآآطولكن،بيئحوقأآسرغكن

شهيدأو،ضذيقأو،نبيإلاعليكفمااسكن

الضالحونمنهيأكلالجنةفيآغرشكتشأإن،اسكن

قبقهماماتخافيوالهخرةالإسلائم

قئقةمايهلإئمالإسلائم

افبالففتم،الخظالبننياآمنفي

وخفقيخفقياشبهت

ذ!جميهاكضزةالناسفيالأشعرئون

بالكوكبكافربالثهمؤفيبينالناىأصبح

القابيةعندنائفطزف!ثكاضبير؟

3/

\/

\/

-بم

ص/ج

3/265

2/359

459،416

357،358

1/190

3/341

2/333

2/701

2/614

3/295

3/240

2/286

1/112

3/340

2/363

2/341

297،298

3/173

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

الغداءإلىهلمأنالخندقأهلفيأصرخ

شواليمنتعستالقيقتينالطائفمناعتمر

خمارآلهاتجعلهمنها-دحيةامرأةأي-صاحبتكاعط

الأقلإلاكعمريأمتيأعمار

يمنبرصفةعلىاعمليه

اللهشبيليفياللهباسيماغر

اللهسبيلوفي،اللهباسماغر

اليومهذاطوافعن-المساكين:يعني-أغنوهم

تفل!خيرآبهاللةئرلين!ف،لاافتخوا

مجنذناأفطز

الجنةفيبهذهتخضز،الوجةأفلح

الوجوأفلدتي

وعمربكرأبي:تغديمنبالقذيناقتدوا

مروانبنتأقتلت

لفقق(ابرلتآعوذ،قل:اقرأ

النارفياللهأقمأك

اللهمباسمكاكتب

الفجزبلاذيالناإكلأ

الهننالعذبالورد

ص/خ

3/282

1/373

2/265

1/310

3/240

2/235

2/65

1/294

3/340

3/173

2/7

3/213

1/904

3/9

1/427

2/87

3/01

http://www.al-maktabeh.com



الشريفةالنبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرف

الملائكةمنةت!تخييمفنآسئتخييألا

سورتينأعفمكألا

إياها؟اللهمقككالتيالبهيمةهذهفياللهتتقيألا

فوشى؟منقازونبقنزلهمئيتكونأنتزضهمىألا

؟كاذبأمهوأصادقفتعقمقلبهعنشققتالأ

موسىوعميهارونوأبيمنيخيرأتكنكيف:ب!لقألا

عليكمهذاباذفمائسيموا؟!ألم

اليمنبهاعليئفتخاللهن!فالأوذأفا

موتكفيعليكؤيزدتقمزكسيذه!ثإنهأما

منكأسنفأنامستةإني:قوللثأما

زجيم؟!زجلفيكمكانآقا

يغنيك؟ماوغنائكناحيتكقيللثكانأما

لكمفهؤ:قالث!موتييالغظيبعبدولبنيليكانماأفا

الفتحعامبالمتعة!تم!اللهرسولأمرنا

حفاإلاأقولولاأمزخ

سفمتمفهلأ؟أنتمآفسلمون

للملائكةطفريوخفوا،أماميامشوا

بهأمزتلماامفيى

2/

-بم

ص/ج

3/073

3/01

3/248

3/383

2/423

2/332

3/277

2/514

017،171

2/193

3/228

2/332

3/222

3/171

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

ب!احيهمنزئتىاذا،تفتعتولااففيى

أشدبنثلفاطمةأي،أفيبعذأفي

فجعفرفتلفإن،حارئةبنزيذالتمومأمير

فئتينبينبهيضيحأناللهولعلسئد،هذاابنيإن

المسلمينمنفئتينبينبهاللهيصلحسيد،هذاابني)ن

النارفيوأباكأبيإن

قريةأدنىإلىقوائلشيئآتم!شحآ)ن

ئعيئمففؤأذنوقن،!دأضذاءآخاإن

رواحةبنفعبذالله،أصيبن!ف،فجعفرأصيبإن

القزيومثم،النحريوئماللهعندالأيامأعظمإن

البيتذلكأهلش!تملمنالبودإن

تيغهاحزتمشرتهاحزمالذيإن

والأرضالسماواتخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمانإن

يموتلاالذيللحيئإلاليسال!ئجودإن

الغائبيرىلامايرىالشاهدإن

لحيايهولاأحدلموبيفاق!ي!كنيلاوالقمزالشص!نإن

الهجرةفيليآذناللهصإن

يكئن(تز،:عليكآقرآأقآمزيياللةإن

الهنىالعذبالمورد

/خ

2/

3/

2/

3/

\/

9/

2/

3/

3/

2/

\/

3/

2/

\/

2/

صا

583

127

267

355

34

338

352

136

339

376

249

285

345

274
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الشريفةالنبويةا!أحاديثفهرس

الحديثطرف

وتنبهغقزي!انيعلىالخنجعلاللهصإن

فغتزكهمرأيتحتىالأرضليرفعاللهإن

ومغاربهامشارقهافرأيت،الأرضليزؤىاللهإن

بثمنإلا-المربدأي-يأخذهأنأبىمج!النبئأن

الجعرانةمناعتمر!النبيأن

حججثلاثب!حخالنبيئأن

مضينلسستالمدينةمنرمضانفي-مكةلفتحأي-خرجثك!النىان

أربعأعليهوكتزإبراهيتمابنهعلىصفى!ك!النبيأن

ذلكبيدهكتب!النبيئأن

عمرةفيالبيتيدخللم!قالنبيأن

إبراهيمابنهعلىيصللمعيههالنبىأن

إذاقططعامأعابماعيههالنبىأن

الئشاصض!ز!بعننهىمج!النبيئأن

تبوكغزوةفي-المتعةأي-عنهانهى!ئ!النببئأن

خديجةئتثزأنأقزوالسلامالصلاةعليهالنبىأن

الآغئنخائنةلهيكونأنينبغيلاالنبئإن

الشاعةهدهئوفيئالتجاشيئان

ئيثثلياليعلىئسفمكانحجرآبمكةإن

-بم

ص/خ

3/342

2/132

3/238

1/288

1/373

1/073

2/164

1/339

2/87

1/573

1/345

3/213

3/533

2/701

2/386

2/155

3/244

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

جبريلن

حئريلن

رأيئمأن

رسولن

رسوذن

رسولن

رسولن

رسولن

إليهأوجيئماأؤليفيأتاه

الختهأهليمنأئقازدئيعنآختزني

قلادكهاعليهاوتردواأسيرهالهاتطلقوان

عمرتيناغتقزرر!أكالله

الؤزنجبقتلآقزكيئالده

قلاد!فيهاهديةلهأهديتمجتيالله

أبويهئحييئآنربهسأل!ك!الله

غزوةوعشرينإحدىغزاعيهووالله

غزوةغثنرةسبغغزاءبهم!رراللهرسولن

وسخذفسجذ،بمكةوهو)والنجم(:ترآكأ!اللهرسوذن

الوداعحجةفي-المتعةأي-عنهانهى!باللهرسولن

باليمنأرضآ-سراجآأعطىأي-أعطاهاللهرسولن

أسامةفزدفآمكةأعلىمنالفتحيوتمأقبلاللهرسوذن

زيدبنأسامةعليهموآفرتغثآتذثاللهرسوذن

معتمرآليلآالجغرانهمنخرجاللهرسولأن

الجغفزطي!أروعلى،مكةدخلاللهرسوذأن

شؤداةمجمامةوعليه،مكةالفتحيوتمدخلاللهرسوذأن

زوجكشئتلههان،أناشئتإن

االنىالعذبالمورد

\/

ص/ج

3/386

1/344

1/372

127،128

1/348

1/53

1/379

1/369

1/255

2/105

2/254

2/163

3/52

1/372

2/161

2/162

2/442
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الشريفةالنبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرف

أفضلهمثلاثةبيتلثفيئذقنرؤيافيضذقتإن

ءخيووئوطبعذبأهلإهاتجزقنلآؤذغثمانإن

مسموثمأنهتخبزنيالشاةهذهكيفإن

بالئارفاخرفوقئارآ،تميئمإق

الخزاعبنغتيدةأبوالأقةاقيلئهاوآميئئاآيمينأ،أفهلكلإن

بكرأبافأتيتجدينيلمإن

غيزكمخققة-معاذبنلسعدأي-لهإن

الجنةفيفرضعألهإن

السماءأهلمنوزيرينليإن

غدرآتئريدهذاإن

آفلهاإذفيبغيرأيخذتآنهائخبرنيهذهإن

أقسموأنا،يعطيالله،القاسمأبوأنا

الحالهثمزوأنا،محغذوأنا،أحمذأنا

فريشيىمنانا،آغزئكمأنا

أقتلكأنا

الفطيسثغئدابنأنا،كدلمحثلاالتبىأنا

الضدقةنأكللاب!يبأهلإنا

الئاقةولدعلىخايملوكإئا

\/

-بم

ص/ج

1/332

1/253

2/801

2/157

3/440

3/311

2/40

1/334

3/392

2/27

3/295

17/9

215،257

205/1

1/429

2/180

/36،73

3/229

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

شزكمعاأنا

شكونانصرفثلهاذا،شغلفيأنا

قريبأتكونولكن،الخزتمعليهملذخلهالاإتا

والفقفي،آحمذوأنا،ئحمدأنا

عبدالله-أضرمبنعوفلعبدأي-أنت

دابميكبقهمذرأحقأنت

حلاذليوهي،وكتابهاللهفيأخيأنمت

وصاحبيأخيأنت

رئهعبدبنراشذأنت

زفرةبنقتافيعبدبنأقيببنماللثبنسعذأنت

الغايىفيوصاحبي،الحوضيىعلىصاحبيأنسظ

النارمنعتيقأنت

رسولهومولىاللهمولىانت

والآيخزةالذنيافيؤيئيآئت

له!البئ!تاللهإلىمهاجزونأنتم

عبادهفياللةانضحوا

وتحمه؟بياضهإلىتزئنألاشتلإ،إلىانظري

أئشامةتذثآنعذوا

افنىالعذبالمورد

9/

ص/ج

317/2

209/2

117/2

212،293

2/322

3/29

2/593

2/123

3/514

3/113

3/203

2/919

3/373

1/257

2/213

1/338

2/235
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الث!ريفةالنبويةاكأحاديثفهرس

الحديثطرف

فغفمغليمإنك

خزيمةياالثئهادتينتذوإنك

عملكعننعزلكفلنئضبحمهماإنك

خدعةوالحرفيواحدرجلأنتإنما

عذابأأثغثولم،رحمةئيثتإنما

بدرآشهدقد-حاطبأي-إنه

مكةلأهليقراريطعلىبمكةرعاهايقأنه

جديدبنكاحعليهردهاأنه

الأولالنكاحعلى!عاللهرسولعليهر؟هاأنه

الغقفوقفةالعملكثرةشكاإنه

الئلاثا4يوتمغييوصلى،الاثنينيوتمئيهـثوالسلائمالصلاةعليهأنه

الجييربفذويمفريشأؤغذوالسلائمالصلاةعليهأنه

قويمهفيتايح!ينعماحبيمثلقويمهفياتة

مرةعامكل!القرآناعليئئغزضقكانإنه

شكرولكفبكشر،ليسإنه

أصابعهبينمنالماءنبعأنه

بالخذيبتةوهمأصابعهبينمنأيضآنغأنه

يقولوهافلمإسرائيلبنيعلىغرضتالتيتفجطةإنها

\/

-بم

ص/ج

8/3

3/96

2/003

2/33

3/112

2/394

346.347

1/346

3/246

1/268

2/219

1/309

2/336

3/241

3/241

75/2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

الكغبهوزدثانهرفوا

قاتلوكإنهم

زؤمجيفيألميئأوأرىإدئي

هذيناستمأغئرأنأمرثإني

القاجيوأنا،آخقذوأنافخفد،أناإلئي

والرومفارس:بالكنزينئشرثإني

طويلأبيفقرخلليتمثلضتيميمن3لؤثكقماإني

الآيمينالقوفيقغكملأزديمقنإدئي

علبئيسفئمكانبمكةخخرآلأعرلهثإني

طفحةآؤتجمت

الصادقةالرؤياالوحىمن!عاللهرسوذبهئدى4ماأؤذ

إسماعيلبالعربيهتكفمقنأؤذ

إسماعيلبالعربيهكتتقنأؤذ

إدرشنبالقليمت!تكقنأؤذ

حامدونلرئنااعابدون9تائبونآيبون

الأرضيىإلىأرسلرسوليأؤذفإنه،نوحأائتوا

بالجنةوتشرهلهائذن

بهأحىفالمسلئمشيءفيمسلمأشازككافر؟ئما

طننالعذبالمورد

ص/ج

181/2

3/261

3/533

1/453

9/752

2/298

1/221

3/440

9/238

3/399

1/117

1/197

1/143

2/34

1/138

3/266

1/348
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الشريفةالنبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرف

الفسانالطويل،الؤخهالحسنأين

الفيله؟هدهفيالفتضذنأين

أخطب؟بنحيقدئ!ذأين

رئكمفريضةاقبلوا!الناسأيها

فأكلواأصحاتةقودعا-ثابتبنزيد:أي-فيكاللهبارك

بالخئهتثئزة

عينأسرية!اللهرسوذبعث

لأهلهغنمأتزغىوهوموسىئيث

كقاتينوالشاعةانائيثث

كذب!ظ:قفلئمإليكمبعثني

اللهشاءإنأقتلكأنابل

لؤ)تهاحئىقضمونةغارئةبل

عمرابنهمنخيرأاللهيزؤجكبل

اليمامةصاح!ثمنهم،كذابونالساعهتذيبين

بآأتانيإذجراءعلىقائمأنابيتا

ذهبمنسوارينتذئفيرأيثنائمأنابينا

دكوعليهاقليبعلىرأيئنينائمأنابينا

الخطييمفينائمأنابينا

تبم

ص/خ

2/123

2/257

1/289

1/285

3/073

3/231

3/309

3/260

2/173

2/396

3/268

243/1

3/268

3/013

1/263
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بم

الحديثطرف

منةثترئث،لتنيقذحأئي!ث؟نآئمأناتينا

تتؤضت!أبامرأةلهحاذا،الخئهفيزأيئي؟نآيثمأناتيتا

سنةأربعينمواليهخذمأنهزعم؟يقولماتدرون

العبادعلىاللهحىماتدري

الرلتئزضيماإلانقوذولا،القل!ثؤيخرنالعينتذقغ

قمالوراءبنوالئرذ

الأسوذالحخزفأخذبهفأتيثوبآليتعملوا

شهيدأوتقتل،خميدآتعيشق

ئفكةاللةثتت

الوليدبنخالدالرايةأخذثم

والاليبالئساءالذنيامنإلئخئت

هاجربعدماوحجةحججيهاجرأنقبل!تم!النبيئحخ

وضعهإلاالدنيامنشيئأيرفعلااللهعلىحقأ

بكما؟لدنيالذيدثهالحمذ

الشهداءسيذحمزة

هذامرودكفيواجعلهنخذفن

النارفيفاحموهقجيطأخذوا

ظالمإلامنكمينزعهالا،تالدةطلحةبنيياخذوها

الهننالعذبالمورد

/ج

3/

3/

3/

3/

3/

3/

2/

3/

2/

ص

343

344

247

339

126

275

266

131

226

573

296

366

353

285

341

163
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الث!ريفةالنبويةا!أحاديثفهرس

الحديثطرت

مأمورهف!ئقاسبيقهاخفوا

معهموتغنهاللةتغنهمخفوهم

ويمفجعوبلاللقمانثلاثةالسودانخير

وأتزؤتجلثكتابتلثأؤدقيأنذلكمنخير

طفوزهاغهابالي

أطهرنابيندامماصحبتهنتي!خئلفقغفريذغة

زشقةبهبعمث،لتفيطاضطقىالذياللهدين

بياضقبغينيهالذيذاك

فقيزةبنعامزذاك

فيهعلئوأترذ،فيهولدتالذياليومذلك

زئدآقغفوءىقغبةإفيأفدتترأيمث

الجنهفي-ورقة:يعني-الققذلكرأيث

تبزةقميمم!وعليه،الئؤيمفيغقزرأيث

الجخهذيمنتعينلثلاثالؤدمعخخهيمن!النبيئرجغ

الإبلأعجازعلىركبننساءخيرإن،اللهرحمك

الليلةصلاتيوطاءمنعنيفإنه،الأؤليلحايهزدوه

اللهشاءإن-روعةلأبيقالها-العدؤرغست

بالقواريرليفقأ،آنخشةيازويذك

/ج

3/

3/

3/

3/

\/

3/

3/

2/

3/

ببم

ص

285

183

280

171

190

246

343

234

938

533

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرت

إليهوتزوجواهندأبازؤجوا

إلىضاقزآخدأالتازيمذيخللاأن!زبيسألت

زدهاثتمبيفآقتتأفيليفآختا،ربيسألث

شئذقنسث

العربسابقأنا:أربعةالشبان

الغنمأهلفيوالوقارالتيهينة

الشيطانت!تهوينكملا،اللةالسيذ

الوجوةشاق!ب

آنفآالحسينقتلشهدت

الراعيصدق

الكعبةإلىصلىماأوذ!غالنبيئصفى

الاثنينيوتمعتئاللهرسوذصلى

نختةقضىمفنطلحة

الختهفيتجازاقيوالرتيزطفحة

شتهمئهوسثشتهألفمسيرةطوئه

ليلأبدلييوم!النبيئعتأنا

النارفيوجهكاللهغزق

الوضوءجبريلعققني

افنىالعذبالورد

2/

ص/ج

54/3

3/372

1/191

2/158

3/11

3/231

323،322

3/287

1/357

244/3

1/268

3/399

3/399

296/1

456/1

2/30

245/1
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الثريفةالنبويةيحاديثفهرس

الحديثطرت

وكفركدثهعداوتكعلى

غزوةوعشرينأربعأ!النبىغزا

غئيؤخقكغئسث

مكانهمافأعادهما،!النبىبهمافأتيت

السجودبكثرةنق!ي!كعلىفآمجئني

تغفورياتغفوزفأذت

عيناهطمستإلأعورتيأحديرىلاف!ئه

والمسلمونذلكاللةتأبى،بكرأبوفأين

لسيلهمضىحتىؤجعهمافما،عيني!فيقتقل

كتابفيهديباحمنبتقطنائموأنافجاةني

الباغيةالفئةتقتلكشمئةابنبهائز

بالشماحه:بأربعالناسعلىفضقمق

جبريلإلارأىفما

قطأشكهالمفكأنيفمسحها

يمانيةفيأو،شئئمإنثيابيفي

الإناصل!غبطتةاغ!ي!ل:لصاجبهأحذهماقال

الذيلميفيروزالصالحالرجلقتقه

الجنةفينطاقينهذابنطاقكاللهأبدللثقد

-بم

خ/صر

407/1

1/379

3/256

3/6

3/

3/

3/

\/

\/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

90

318

359

258

242

288

512

278

265

323

173

269

323

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

بآشهيمفيهوزميت،غموقتيمعحضزتهقد

عنكرضيتقد

قذاكحيثإليكاللةأحسنوقد،عنلثغقؤثقذ

الظالمينالقوممناللهنخاكمقد

اللهعندبهالكأشهذكلمة،اللةإلاإلهلاقل

اللهشاءإننعم:قل

موعذوبينكمبيننانعم:قل

ذلكمنحلفيفأنتم،لكمبداماقولوا

والعسلالخفؤاءث!جئ!النبىكان

ثوبهوتجيط،نغلهتخصهمفمج!النبىكان

لرضاهويرضى،لغضبهيغضب،القرآنخلفهكان

بالقصيرولابالظويللي!،القوممنزثغةكان

يخذرهافيالغذراءمنختاءأشذ!اللهرسولكان

خلقآالناسآفكة!عاللهرسولكان

وجفهتتلآلأ،فقخمآقخمأ!اللهرسولكان

وترورهمالمسلمينضعفاةيأتي!كل!اللهرسولكان

بالزطبالبيهيخيأكل!اللهرسولكان

زكبتيهعلىتخئو!اللهرسولكان

الهنىالعذبالورد

ص/ج

1/229

318/3

158/2

2/66.76

3/

\/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

42

18

431

418

217

219

232

1،147

112

228

193

225

216

215
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الشريفةالنبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرف

العبددعوةويمجيب،الحماريركبكأاللهرسولكان

بمكةوهوالمقدسب!يبنحويصفيغىاللهرسولكان

تذوئةامرفأقبق!ب،بالجيزانهئقيئمعفياللهرسوذكان

القغو3يمل،الذكريكثر!باللهرسولكان

الضموفتفتسفياللهرسولكان

الناسأجوذاللهرسوذكان

أهلهقفتةفياللهرسولكان

الفئوءفيترىكماالطلمةفييرىالله4رسوكان

داودبنسليمانخاتمنقشكان

نفسهويخذم،شاتهتخفبكان

ثوبهتفييكان

عليهمؤيؤئيه،قومكلكريميمكرمكان

أفيبعذأفيكانتت

النجاضيوإلىقيصزوالىيمسرىإلىفيالنبىكتصت

النشابونت!ذك

بف!ييم-قيصرأيهؤ-ليسن،اللهغذؤكذقي

إلاالقيامةيوتممنقطعوصهرونسبسببكلئ

حراممسكركل

3/

/خ

3/

3/

3/

76

3/

3/

3/

3/

3/

3/

\/

9/

2/

تبم

صس

292

203

222

1،177

220

503

24

219

219

227

583

803

267

359

343
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بم

الحديثطرف

غقهاالتيالثتفلةإن،بيدهمحمدنفنوالذيكلا،

ترالبمنوآدئم،آدتمبنوكفكم

ؤحذةيث!فتذزأبااللةتزحئمذز،أباكن

التغسثفيوآيخزقئم،الخفتيفيالئبيينأؤذكنث

يزيدأبوصدق؟بالقتلىأصنعكيف

شهرأعليكنأدخللا

فئيهئآآكللا

كتاييبذلواأنآقنلا

فيهالكاللهباركلا

ب!ث!مالكتاكللا

تاكونوأنئمالأطقفواالذينئئوتتذخفوالا

مضرت!ئوالا

امرأةولاوليدآتقتلوالا

أجلهيأتيهحتىإليهوأحسنواتنحروهلا

الأمواتبسصثالأحياءتؤذوالا

الرحمنعبذأنت،اللةإلاعزيرلا

قحافةأبيابنللناسلئضللا،لالا

كعببنيأنصرلمإناللهنصرنيلا

الهننالعذبالمورد

ص/خ

109/2

104/1

3/976

ء2/4

1/299

3/214

1/259

3/96

3/296

1/29

2/64

3/247

1/43

2/033

3/513

2/141
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الشريفةالنبويةيلأحاديثفهرس

الحديثطرت

فتايقإلأيمئيضسذولا،فؤمنإلأئجئكلا

فيهؤيذثف!ني،الاثنينصيائمتفتكلا

ووتدهاوالدةبينئفزنلا

غيزهتؤضهمآنبكرأبوفيهملقويمينبغيلا

السلامعليهمريمبنعيسىينزلحتىالجهادينقطغلا

اكرفةولكئي،لا

ورسوتهاللهيحسثرجلآالرايةلآعطين

الكذىمعهمبلذتيلعللث

ويخيانوغقهمئةوذكوانرغلآاللةلغن

بالرأياشرتلقد

داودآلمزاميرمنمزمارآأوتيلقد

سماوابسبعفولهتئالملكبحكيمفيهمخكضتلقد

قرعأالآكؤعابنرأىلقد

الذاهبكأميىكانوابهاصبحوالوحجاري!سوقتلقد

جففأجذعانبنعبداللهداليفيشهذتلقد

الربيزوخؤارئ،خؤارخنبيئلكل

تزاعوالم

قكةغتائئملناتجللم

\/

-بم

ص/خ

3/384

3/49

3/309

1/300

1/288

3/258

1/24

2/033

1/504

2/653

2/83

2/177

2/5،6

1/230

3/904

3/38

2/561

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

محهابيأبزطالبأبيبعذيكنلم

أحسنالجنةفيسبلمناديل

هذاعامكمبعدتريث!تغزؤكملن

خيبرخربت،كبرالله

فوسىقوئمقالكمافلئمممبز،اللة

الثماهدوجبريلالمز؟جالله

لكممولىولامولانااللة

وئجئةئجئكغئدآالبالبهذامنآذيخلالففئم

عنهراضيىف!ني؟عثمانعنارضنالفهتم

دعاكإذاله"اشتج!ثالففتم

اسعهماللهم

الغيثاسمهماللهم

اشعهاللهم

ووتدهماتهوأكثز،عمرهأيئاللهم

شيطايهيمنآجذنياللفئم

بعمزأوهشامبنجهليبأبيالإسلاتمأجمراللهم

إليكالزجلينهذينبأحمبالإسلاتمآمجراللهم

قي!لعبداغعزاللهم

افنىالعذبالورد

3/

ص/ج

3/386

/54،14

2/43

2/58

2/173

1/430

3/514

3/514

2/317

2/334

3/259

278،279

3/144

3/276

3/339

2/325

http://www.al-maktabeh.com



الثريفةالنبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرف

وولدهمالهأكثراللهم

فيهوبارك،ووتدهماتهآكثزاللهئم

الجمالة!كااللهم

شئتبماالأشرفبابناكمنياللهئم

عامرعنالإسلاتموآغننعامربنياهداللهماكفييهما،اللهم

والتزذالخزاكمهاللهئم

الشمسعليهفاردذ،رسولكوطاعهطاعتكفيكانإنهاللهم

عنةفازضن-البجادينذيعبداللهأي-عنةزاضيىإلئيالففتم

الئخعفيباركاللهم

بغتةإلايرونيفلاأبصارهمعلىخذاللهم

الطقروتفه،قوتهضذقاللهم

الذينفيقففةاللهتم

يموتحتىالحوذعليهتجللااللهئم

سلمةلأبياغعز!اللفئم

عامرأبيلغبيداغمز،الففتم

خالدصنغمفاإليكأبرأإلئي،الففتم

بهنموأبثعيفأافد،الففئم

وقاته*آفقةعليهلزذذث،ف!يمآآتاييلو

2/

2/

تبم

ص/ج

1/367

3/278

3/257

1/417

2/322

3/277

3/299

2/215

2/345

94/3

3ء8،357

1/429

1/199

2/184

2/169

191،192

2/182
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بم

الحديثطرت

عثمانلزوجناهاثالثةلناأنلو

إيماهأعطيئكماالغ!ي!يتهذاسألتنيلو

فعلثما،الأرضمنشتابةسألنيلو

لكقلتماكللآعطيتسكتلو

يئاليكلعنالجزيةلؤضغبعاشلو

لشفعناةفيهمفأتاناحيأأبوككانلو

غقزتكان،لتيتغديكانلؤ

بينكملق!فئهنعماليقهما؟هذهعذدفيكانلو

تفزلاأنل!زنيذقبآأخدمثلليكانلو

الساعةتيامإلىلخنألتنرفهلملو

مجشستمامنه!لمتتيهفهلملو

منه!فتمتيهفهلملو

أسماءخمسةلي

رخلفريثيىأرباعمنزئعكلمنليأب

كزارونولكنهم،بقزارينليسوا

أتزوجهاحيوأناهذهبلغتلئن

لأهلك؟أبقيمتما

فرحأأشدأنابأيهماأدريما

الهننالعذبالورد

/خ

2/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

3/

ص

362

326

340

345

177

178

296

296

216

238

132

449

308

362
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الشريفةالنبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرف

تغزكنفيإلأأصاتنيماأصاتنيما

زذأبيمنلهجةأصدلهقالغنراءأقف!بولا،الخضراةأظل!بما

الحرامالشهرفيبالقتالأمرتكمما

تخرإلات!نأما

أمتيمنالجنةيدخلمنأوذبكرأباياانكما

الغنمرعىإلانبئااللهبعثما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

بهأتزؤخمابيدي

بوحيالا...نسائيمنشيئأتزؤجث

عنفمافأعرضقبهمالأئزلاني،قطبهماحلقث

الفيلحابسختسهاولكنالقصواء،خلأت

أيسزهماأخذإلاأمرينبين!اللهرسولخئر

كنوةمنهلهكانتالاالإسلامالىأحدآدعوت

ه!فنفيهاللهقتفقالذيمكانهفيالانبيليفن

دونرأيئهإلاالعربمنرجلليديمز

خديجةمنخيرآلآحيرصاحبهمجنرأي!ط

فئكئأتطلأكل!اللهلرصكل "-و!مرلي

الاسلامكنكاحنكاحمنأخرجط!لز

اليويمبعذغيئماغثمانضمز

-بم

ص/خ

1/236

3/61

1/398

3/97

3/358

3/231

9/234

2/383

1/232

2/67

3/212

3/357

1/133

2/327

1/233

3/222

1/75

3/173
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بم

الحديثطرف

قطخفرآشرئمثولا،قطضتمأعتذثما

قطشكزتجهعلىأكل!ك!النبئعلصثما

مهاحرمنئوطوبينوزقئةغثمانبينكانما

سفينةإلااليوتمكنمتما

بكرأباخلاماكافيناهوتدالايدعندنالأحدما

خيراللهعند-تمرضلالامرأةأي-لهذهما

وغخقهليغذةآفلففئم،بغفولهماللةت!هذتفمما

!تم!اللهرسول!كمنألينحريرآولابيباجأق!يم!تما

زغاهاقدإلانبيئمنما

الغتتمزعىوقدالأنتيئينما

جعفز؟ياهذاما

قعبد؟أتمياالاةهذهما

قزتينإلأالجاهلئهآفرمنبشيءققضثما

ز؟منخيمةفيزؤاحةوابنوزيدجعفزليمئل

دارآابتنىرجليكقثتنقئييالأنبيايومثلمثقي

القئسعبذالقوئميغم،بالقوممرحبأ

ئجيببوفدأي-بكممرحبآ

منكموأنامنيأنتمبكممرحبآ

الهننالعذبالورد

/ج

3/

3/

3/

2/

3/

3/

3/

\/

2/

3/

2/

ص

253

43

307

198

233

231

2.ء

119

183

225

132

176

32ء

329

323
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ال!ثريفةالنبويةا!أحاديثفهر!ى

الحديثطرف

بالناسئممفيبكرأبائروا

النجارغلامكمري

وأفتةشيقرقإنهأقا،يمتابي-كسرىأي-قزن

آقاقكالفق!فى

القيامةيوتمالعلماءآماتمجبلبنمعاد

زئليبننأذدبنأدبنعدنانبنمغذ

لهغعزالقيوتمالحبئهوالاإلةلاالذياللةاستغفزمن

ئطيفوةفلا،بقغجتهآمزكمقن

بكرأبوومالهضحبتهفيعلبئالناسآقنيمن

الخئةققةالغشزةتجيثقتجفرقن

نأتيهشيئأحتىمنهيسقينفلاسبقناقن

النارمنغتيقإلىينالزأنسزهمن

الختهفيفهؤ،خقابنقتلتن

شقئةفقةقييلأقتلقن

مولاهفعليمولاهكنمثتن

قؤلاةقغييقؤلاةكنتقن

خرفهوبالنارأخردقأوبهفئلقن

النارئجئةلمدميممققن

/خ

3/

3/

2/

3/

2/

3/

3/

3/

3/

3/

تبم

ص

309

239

231

307

103

35

201

358

073

512

303

257

182

297

383

48

428
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بم

الحديثطرت

الفجر؟لنايحفظمن

الزويم؟طايختهالىبيهتابيتذقمثقن

العبد؟يشتريقن

اليوممنييمنعكتن

يمنانةبنيبخيفاللةشاةإنغدآقننرئنا

اللهسبيلفيغراةعليغرضواأمتيمنناس

غغزالزخليغتم،بكرأبوالزخليغتم

الفيليمنئصفيكانلوعبذاللهالزخليغتم

بكاللةوئىؤئيت،قي!القويموافذيغتم

كانقدولو-الموتبعديبثاللهأنأي-،ذلكأزعمأنا،نعم

آتةيااليوئمذلك

سنينثمافيابنيوتئدأنا،نعم

أبدأببلادكمئعبذأنآلتتوقد،الغرىتلك،نعم

فلتظهز،اللهبآمافي-عمروبنسهيلأي-آينهو،نعم

ضخضاحالىفآخرجته،النارمنغقرابفيوجدئه،نعم

تتزليالىتتنرليينتتحؤذغثمان)ن؟نعنم

هذابئزديوائث!خ،نراثيعلىتئم

أسيافكمهاتوا

الهنىالعذبالمورد

ص/خ

109/2

2/269

3/230

1/421

2/173

3/263،264

3/445،441

3/350

2/337

251/1

1/192

2/166

2/169

2/613

3/372

1/273

2/56
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الث!ريفةالنبويةيحاديثفهرس

الحديثطرف

فآيئمعنديئقيمأناخترتفإن،وعفكأبوكهذا

لهفافرضوا،أوش!هذا

جبريلهذا

اليوممنذألتقالهآزذلمالحسيندئمهذا

خاتةامزؤقفئيرنجي،خاليشغدقذا

عايرأبيشريذهذا

كارهألهذاكنثقد،براءأبيعملهذا

رغالأبيقبزهذا

غدأفلانقضزعهذا

الئارأهليمنهذا

شيئآلهتجعلواآنيسألكمجاءالذئابوافذهذا

اليكمالشباعوافذهذا

الجنةأهليكهولشئداهذان

إلىزفعتقدالجيرةهذه

منافقلموتالريخهذه

ئغيقكفوهاأناللهلعلعظيمةأمواذهذه

ولخئهئجئناتجتلأخذوهذا،طاتةهده

كبدهاأفلاذإليكمألقتقدمكةهذه

3/

/خ

3/

\/

3/

3/

3/

3/

73

3/

\/

\/

تبم

ص

344

357

184

188

263

275

344

343

311

2،274

295

455

218

4"4

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بم

الحديثطرف

منعةمنقومكمن-عزالأئمبنتي!بنلعبداللهأي-عندكهل

الأصفربنيحلادفيالعام-!يقبنللجذأي-لكهل

ستكونإنهاأما؟أنماطمنلكمهل

الطعاميعني،سليمأمياعندكماقففي

الآزضيىفيوآيمين،4الشمافيآمينهؤ

فتطعمونا؟شيءلحمهمنمعكمفهل،لكماللهأخرجهرزقهو

أميبعذأميهي

علىتسفمأنفي!رئهااستأذنتشجر*هي

فتحتإذالكهي

ذراعألآعطتكث!كسلو،بيدهنفسيوالذي

قخآشايكآالشئطانلعيكما،هبتلينق!يميوالذي

بكرأبوومالهضحبتهفيعليئالناسآقنمن!ان

تحرآوتجذناه

الأوايخزالغشزرمضانفييعتكفث!بالله4رسووكان

الزويمأباويافثوحائمسائم:نوحؤتذ

آخدشؤءتييزولم،قخئونأويذث

حجارةننقلىيث!يرقمنيخلمافيمعرأيتنيولقد

صريفتإلأأسقغلم،السابعهالسماصإلىانتهيثولقا

االنىالعذبالمورد

ص/ج

2/337

3/294

3/284

3/431

2/135

1/46

3/249،250

3/273

3/14

3/344

3/307

3/28

1/390

1/136

1/179

1/237

1/262
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الشريفةالنبويةالأحاديثفهرس

الحديثطرت

آمنفهوسفيانأبيداردخلومن

بالضئحليوقن

الله؟إلاإلهلاأنهتعلمأنلكيأنألم،سفيانأباياويحك

رجاللهكانلوخزبم!غز،امهودل

شغداآعيقبكرأبايا

كفهمالناسوالىإليكاللهرسوذإنيبكر!أبايا

الدنياخزائنمفاتيخأوتيتقدإني،فؤيهتةأبايا

خئينأحبكإنييزيد،أبايا

دغائكفيات!نتلا،آيخييا

الله؟إلاإلهلا:قالبعدماأقتلته،أسامةيا

غفزةأميا

غبوزتذخفهالاالجنةإن،فلانأميا

شؤرأصنعقدجابرآإن!الخندقأهليا

زخفآالأالخئةندخلولن،4الآغييامنإئلث،غؤفنجنيا

التقزتجيذشتجذهإئكخالذ،يا

الأذنئنذايا

وقخزتجآقزجأترىيضاجامجلاللةإنزيذ!يا

المرأةليث!ق،سلمةيا

-بم

ص/ج

3/178

2/143

2/08

3/31

3/603

3/225

2/362

3/345

2/140

3/230

3/229

3/281

3/431

2/212

3/229

2/59
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بم

الحديثطرف

شعبانكلئالقرآنعلبئتغرضقكانجبريلإن!عائشةيا

تغدييمنالخققاةقؤلاص،غائشةيا

فأعطهماذهبعمر!يا

الفحلعليهاتئرلمشاةمنهل،غلاميا

فاطمةشئيمبلتمتدري!فاطمةيا

منكم؟رجلفيهميحكمأنترضؤنألا!الأوسمعث!زيا

ئنفراولاوشرا،تعشراولايشرا

تتنذيخيرمنالقبئهذامنعليكميطفع

حكيثمرجلالليلةعليكمتقذئم

الخذينكريمرجلالفبئهذامنعليكميقدم

هذابردهذاخزتك!ي!ر

خليفةعثراثنابعدييكون

!!!

الهننالعذبالمورد

ص/ء

1/309

3/373

3/283

3/452

1/553

2/73

2/403

2/340

2/285

2/297

3/216

3/403
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لا!ثر!!!

لموضوعا

اشض،،،ءقي!،،،ع،!أ
.و*ولحص

جؤ

!يئيلا!ميع!با

ص/ج

5/1

يعانجبئغبد؟لقيئ

3/1مة*مقلى

00000000000000000000000000001/7اللهرحمهالمقدسيالغنيعبدالحافظترجمة"

11/9

!صيخيمثر!

.كننئ!!ر

"*
00000000000000000000000000000000000001/183وتجذهوأئه،!اللهرسولوايدوناة+

195/9

207/1

0000000000000000000000000000000000000000000000000001/219بمكة!لثأتهفيفصل.
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بم

لموضوعا

........والشايمإلىخروخه8

عنهااللهرضيخديجةترؤخه+

القنغث

..................الأولىالحبشة

....................الثانيةالحبشة

.................التجاشيئإسلائم

الئغبآفز

الجنقضية

ا!شراة

الهجرةقبلضلائه

..آفرهموقثذأ،الأنصاليإسلائم

الثانيةالسنة

الثالثةالسنة

الرابعةالسنة

الخامسةالسنة

السادسةالسنة

!!بح!

االنيالعذبلورد

ص/ج

1/222

\/+2

1/239

252/1

256/1

257/1

258/1

1/260

1/261

1/262

1/269

1/287

1/291

295/1

295/1

1/296

1/296
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الوضوعاتلههرس

لموضوعا

التاسعةالسنة

!نماييتييبملمجع!

..........................................!وعمرهحخهفيفصلء

..........................................المطلبعبدبنحمزةسريه

رافيبطنالىمنافعبدبنالمطلبعبدأ9بنالحارببنعبيدةسريه

.................................الخزارإلىوقاعيىأبيبنسعدسريه

............................................................الأبواءغزوة

ئواطغزوة

....................العفرئجابربنكرزليطلب!اللهرسولغزوة

الغشيرةذات!اللهرسولغزوة

نخلةإلىجحشبنعبداللهسريه

...مروانبنتعصماةإلىالخطمبئخزشةبنعديبنعميرشرية"

"بم

ص/ج

1/297

1/298

1/003

!يلا

365

7"

386

388

389

093

193

392

393

395

399

409
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بم

لموضوعا

...............اليهوديرزامبنأسيرإلىزؤاحةبنعبداللهسرئة

...............الغزنئينإلىالمفرفيجابربنكززسرية

........خريسيىبنأسلتمبنولهشقمةالفمفرفيأميةبنغفروسرية

الخذيبيةغزوة

....................................تزتةإلىالخطاببنعمزسرية

........................يملآببنيإلى!هالضديقبكرأبيسرية

قذكالىالأنصاريسعدبنري!ثمتسرية

.........................الميقغةالىالليثيعبداللهبنغالبسرية

وتجتارتقنإلىالأنصاريسعدبنتشيرسرية

القضيهغمرة

.....................شليمبنيإلىالئقميئالغؤجاءأبيابنسرية

.........بالكديدالغقؤحبنيإلىالفيثيعبداللهبنغالبم!رية

بنتشيرأصحابفقمابإلىأيضأالفيثيعبداللهبنغالبسرية

..............بالشيعامربنيإلىالآشديؤفببنشخاعسرية

....................أطلاحذاتإلىاليقارفيغقيربنكغبسرية

فؤتةغزوة

الهنىالعذبالورد

ص/ج

65/2

2/76

2/27

2/37

2/28

110/2

111/2

111/2

113/2

114/2

114/2

116/2

125/2

121/2

00002/123سب

2/123

124/2

2/926
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الموضوعاتفهرس

المو!وع

.......اثليلذاتعإلىالعابنغغروسرية

الختطسرية

.خضيرةإلىالأنصارفيليئييبنقتادةأبيسرية

...............إضمبطنالىأيضأقتادةأبيسرية

..........خقيتةالىحارثةبنزيدبنأسامةسرية

قكةقتحغزوة

.................شؤاعإلىالعاصبنعمروشريمة*

..............قناةإلىالآشقليئزيدبنشغدشرتة*

بنعامربنتجديمةبنيإلىالؤليل!بنخالل!شرئة

ختينغزوة

.......................................آؤطاسغزوة

ت"صص**
الكفين.ذيإلىالذؤسيئعفروبنالطفيلشريمة

الطائفغزوة

..................بالجيزانهختينغنائيمي!قهذكز

.........خثغمإلىخلإيدةبنعامربنفطبةشرية"

.................اليهلابيئشقيانبنالضخافيشرئة

ص*صهء .صو"""يص
..............................مجزربنعلممهسريه

...طيئضتيمالففميرإلىطايبأبيبنعليئشريمة

يمنانةبنقناةعبد

تبم

ص/ج

2/133

2/134

2/137

2/137

2/166

2/167

2/168

2/171

2/183

2/985

2/186

2/192

2/199

2/199

2/502
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بم

لموضوعا

الجتابإلىالآشدكنمخقمنبنغكاشةشرئة

تبوكغرؤ"

إليهثقيفوفددهاتيان،المدينةإلىتبوكمن!كرجوعه

صءيرصص
.....................ع!يسنةالقغذةذيفي!تهبكرأبيحجه

.......................القذافيعبل!بنيالىالؤليل!بنخالل!شرية"

......التقنإلى!هالفظلبعبدبنطالبأبيبنعليشريمة

*
.......................................................الؤدآعحجه

.صص"3

....................................................عبيربييسريه

""*
................................أئنىأهلإلىرئل!ئنأشاقةشرءدة

ثبر؟ئرلجينيه!"أ!ول!لأررو!تحصلمخفبههلهر

الده!رسولعلىالوفود

..........وغغاتهأعمامهنيقضل"

..............................السلاموعليهنعليهأزواحهذكر+

.........................................!راللهرسولخدم+

!باللهرسوليقواليذكرء

!نياللهرسوليأفراسيىذكز+

الهننالعذبالمورد

ص/ج

203/2000000

203/2

218/2000000

218/2

2/220

2/221

000000224/2

0000002/225

0000002/234

0000002/234

316/2000000

0000002/345

0000002/383

5/3

00000003/32

00000003/36
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الوضوعاتفهرس

لموضوعا

!عصفاتهألفاظغريبتفسير:فصلء

...................................!ك!أخلاقهفيفصل"

فعجزاتهفيفصل8

العشرةسيرةفيفصل"

ه!الخطاببنعمرحفصرابو

!تهغفانبنعثمانعبداللهأبو

....................!هطالبأبيبنعليئالحسينأبو

ه!غتيداللهبنطفحةمحمدأبو

.........................!بهالغوايمبنالزتيرعبداللهأبو

....................!هعيىؤتأبيبنشغذإسحاقأبو

ه!زيدبنسعيدالأعورابو

ه!عوفعبدبنغؤفبنالزحمنعبذمحمدأبو

..............!هالخزاحبنعبداللهبنعامرغتيذةأبو

لمامضافهاكلى

الكربمةالفرآنبةالآباتفهرس8

تبم

ص/ج

903/3

؟41/3

3/197

3/902

3/235

3/903

3/103

3/338

3/365

3/379

3/398

3/408

3/414

3/426

3/034

3/440

449/3
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بم

لموضوعا

افنىالعذبالمورد

ص/ج

3/459الثريفةالنبويةالأحاديثفهرس+

3/499الموضوعاتئهرس"

!!!
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